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. Rânduéla Vespeninei celei mici. (Tipic) 

. Rândudla Vesperinei 
. Invõtätarä pentru Litii. . . . 
„ Rânducla rugäeiunei de mezä-nõpte 
. Rändušia Ortrine7 
. Rândutla Dumnegeeştei Proscomidi..,,........... 
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cuprinse în acest Liturgier. 
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Dumnedetsca Liturgie a celui întru sängi Părintelui nostru Lon 
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9. Dumnedeesca Liturgie a celui întru sänti Părintelui nostru Va- 
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10. Invăţătură pentru Liturgia mai înainte Sânţită. o... 
11. Dumnegeésca Liturgie a Säntului Grigorie Dialogul ...... 
12. Rânduéla bine-cuventärvi Coliyei . ... ti SAA ML. IE 
13. Rugăciune la bine-cuvântarea Sälciilor în Duminica Florilor . 
14. Rugăciune la bine-cuvõntarea mâncăriior de Carne în Sânta si 
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15. Rugaciune la bine-cuvântarea Brânzei- sia Oušlor....... 
16. Rugăciune la gustarea Strugurilor în diua de-6 August . . . . 
17. Rugăciune la aducerea pärgäi de Pöme...,.......... 
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II Rugen Og Gume (moi stseen 
20. Imvõtäturä cum se face Apolis (otpust) Ja sõrbätorile Domnesti, 

i ale Maicei lui Dumnedeü şi preste tot anul... ........ 
21. Apoi erbatonl ora Domnesti e ae aaa conooar eee 
22. Apolisul dilelor de preste totă septămâna. ........... 
23. Befonisele în Duminica cea luminată a Paştilor ........ 

. Stihurile ce sə cântă la sărbători 
. Sinaxar pentru tot anul 
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. Rugăciuni de multämire după Dumnedetsca Impărtăşire . . . . 
„ Cereri la diferite trebuinţi. La timp de neploare 
. La timp de necontenirea ploilor 
„ Pentru cei ce călătoresc 
. Pentru cei bolnavi 
. Pentru vrăjmașii cei ce ne urăsc şi ne asuprese pre mol. . , . 
. Pentru ceï ce sunt în închisori 

. Pentru năvălirea vräjmasilor 

latid oleiepidemi0e Ri E 
. Multämire pentru câştigarea cererei 
. Pentru înmulţirea dragostei si desrădăcinarea urei si atötä r&utatea, 
„ Pentru cerere și câştigarea celor de trebuintä si de folos. . . . 
. Pentru tote nevoile şi primejdiile omeneşti. ........... 
„ Beteniile la scoterea cinstiteï Cruci (14 Septembre) 
. Imv&ţătură pentru scóterea sântului Aer 

„ Eefonisele ce se dic înaintea Evangeliilor St. Patimi . ...... 
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. Povätuire pentru pregătirea la serviciul Dumnedeesc si cum trebue 

să se conducă Preotul in diferite casuri, privitöre la cult 
„ Condacele ce se cântă în Altar la sărbători mari . . .... 

> 7-0 =— 



UTH. MÜTZNER . 000 est 

- 

ll 

- 



AG 

DUMNEDEESGA 

MUR .G1E 
A CELUI INTRU SÄNTI PĂRINTELUI NOSTRU ` 

IOAN CHRISOSTOM 
Arhiepiscopul. Constantinopolei 

1 .  We-inicepe asaz 

Diaconul: Bine-cuvintzä, stšpäne. 
Preotul, făcând. semnul crucei „cu. Evangelia, dice 

4 zine cuvêntată este împărăția, a Tatălui, si 
“a Fiiului, si a Sântului Duh, acum şi pu- 

“rurea. şi în vecii vecilor, Corul: Amin. 
Diaconul: 

Cn pace Domnului să ne rugăm. Corul :p õnne milueste. 

Kat Pentru paced de sus si pentru mântuirea sufletelor nós- 

tre, Domnului să ne rugäm. 

Pentru pacea a tõtä lumea, pentru bună starea sân- 

telor lui Dumnedeü Biserică gi pentru unirea tuturor, Dom- 
nului să ne rugăm, 

A entru sântă Biserica aebsta si pentru ceï ce cu cre- 

dințá, cu- evlavie, si cu frica lui Dumnedeü întră într msa, 

" Domnului sá ne rugăni; i 

Pentru Prea- säntitul PT AARS, si Mitropolitul ( 
Episcopul nostru cut: wo), pentru cinstita preoție şi cea în- 
tru Christos diaconie, pentru tot clerul gi poporul, Do 
nului să ne rugăm. - 

sau 
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gele nostru (cutare) şi pentru tâtă” curtea si ostașii lui, Dom- | 

| nului să ne rugăm. s | 

„Pentru că să-i ajute și să-i supue sub picidrele lui pre | 

tot vrăjmașul si împrotivnicul, Domnului să ne rugăm. . 

M4 

E Pentru Bine-credinckosul si de Christos tabitoriul Ré- 

Pentru sänt Lăcaşul acesta, țara acâsta și pentru tote ce- 

tätile şi satele, gi pentru cei ce cu credință löcuese intr'in 

+ sele, Domnului să ne rugăm. 

entru bună întocmirea aerului, pentru imbelgugarea ró- 

„delor pământului si pentru timpuri pacinice, Domnului să ne 

rugăm. i e 

entru cei ce umblă pre ape și călătoresc, pentru cei 

„bolnavi, pentru’ cei ce sě ostenesc, pentru cei robiti si 

S 

pentru mântuirea lor, Domrului să ne rugăm. -/ Vs 

— pa 
+ ` || 

Td entru ca să ne izbăvim not de tot necazul, mânia, 

primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. = | 

pără, mäntueste, milueste și ne păzeşte pre noi, Dum- 

nedeule, cu darul töü. = A 

Pre prea-sänta Curata, prea bine-cuvõntata, mărita, Stö- 

pâna nõsträ Näscötõrea de Dumnedeü si pururea Feciõra 

Maria, cu toţi säntii pomenindu-o, pre not “înșine, şi unul 

pre altul, si tõtä viața nõsträ lui hristos Dumnedeü să o dăm. | 

Corul: Tie Domne. -. - w 24 l 

| “Preotul, Ecfonisul: ESA = 

„Că ţie se cuvine tõtä mărirea, cinstea, gi închinăciunea, - 

Tatălui, si Piiului, gi Säntului Duh, acum gi pururea $i in 

vecii vecilor. Corul: Amin. Ka a 

Si se cântă întâiul Antifon de cântăreți. Preotul cetesti 

“rugăciunea Antitonului. lar Diaconul, după Eefonis, inch 

du-se gi mergând, stă inaintea ieânei lui Christos, ţii 

„riul cu trei degete ale mânei drepte. Ic 

RUGĂCIUNEA: ANPIRONULUĂ INTĂIŬ: 
- Õmne Dumnedeul nostru, a - 

pânire este neasemenată şi 

ajunsă, a cărui milă este nem 

iubirea de õmeni negrăită; însuți 
dupre bună îndurarea ta, caută spre 

n 

ke A 
oi 

a] 
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sântă Biserica acésta, si fähcu noi si cu cei ce 
dimpreună cu noi se róg milele tale cele bo- 
gate si indurärile tale. | 

| lar după sfârşitul Antifonului, nierpe Diaconul şi stă îna- 
întem gântelor Uşi și închinându-se dice: = + 

Iară si larä cu pace Domnului gaze rugăm. | 8 

Corul : Dori milueste. 
Sa 

Apärä, mäntueste, milueste, si ne păzeşte pre noi, Dum- 
nedeule, eu darul töü. 

Pre prea-sänta Curata, prea bine-cuvõntata, mărita, Stë- 
pâna nõsträ Näscötõrea de Dumnedeü și pururea Feci6ra 
Maria, cu toți säntii pomenindu-o, pre noi înşine, si unul pre 
altul, si tõtä viața nostră lui Christos Dumnedeii să o dăm. 
Corul : Tie Dömne. Preotul, Ecfonisul: ` 

Că a ta este st&pânirea și a ta este împărăția si puterea, 
şi mărirea, a Tatălui, si a Fiiului, și a Sântului Duh, acum ȘI 
pururea şi în vecii vecilor. Corul: Amin. 

kii n Ș larăși se cântă de cântăreți al doilea Antifon. lar Dia- 
w] conul stă la icõna Näscötõret de Dumnedeii, şi după sfâr- 

î 5 | Situl Antifonului, face asemenea ca și la rugăciunea cea diù- 
je tëiü.. i 

RUGĂCIUNEA. ANTIRONULUI AL DOILEA 

õmne Dumnedeul nostru, mäntueste po- 
porul teŭ si bine-cuvinteză moștenirea ta, 

4. Ce plinirea Bisericei tale päzeste-o, sänteste * 
A pre cei ce iubesc podõba casei tale, tu pre 
i aceștia märeste-i cu Dumnedeésca ta putere 

» | si nu ne lăsa pre noi cei ce nädõjduim întru tine. 

7 

> 

Diaconul : 

ară i AAA A vă Ire ros = jj M Tarä și tară, Apără. Pre prea-sânta, Eetonisul : 
A Ey a say Y Ca bun si tubitoriti de ómenï 

A “i t (4 Ai =] y . x u imältäm, “Tatălui, gi Fiului, 
rea ȘI în. vecii vecilor, Co 

Dumnedeü esti, si ție mărire 
si Sântului Duh, acum 

min, 
Şi puru- 

„Aa a 
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A ela ce ai “dăruit. noi aceste rugăciuni ob- 

stesti şi- împreună glăsuitore, cela ce si 

la doi ȘI la trei, ce sè unesc întru nu- 

so mele tei, ai fägäduit să le dai cererile, 

însuți si acum *plimeste cererile cele spre folos 

ale robilor tăi, dându-ne noi întru acest véc de acum 

cunoștința evei: tei şi în cel ce va să fie 

viață de veci däruindu-ne. 

Domnului să ne rugăm. 

i 

„tepâne Dâmne Dumnedeul nostru, cela ce 
ai aşedat în ceriuri cetele si ostele Ange- 
rilor si ale Arhanghelilor, spre s serviciul mä- 
rirei tale, fă împreună cu intrarea nostră să 

> fie intrarea säntilor ängeri, carii servesc îm- 
preună cu noi gi împreună măresc bunătatea ta. 
Că ţie sé cuvine tõtä mărirea, cinstea si închină- 
ciunea, Tatälui, si Fiiului, si Säntului Duh, acum 
ȘI pururea și îm vecii vecilor, Amin. 

me-cuvinteză, stepâne, sânta intrare. 
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0 tul bine-Gyentänd dice : 

Zine-cuventatä este intrarea säntilor tei, tot- 
deuna, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. 

Hipi ésta me inconul către reii, saü către Egu- 
+. k n A | 

| T Li 3 pi fi acolo 

Cu intelepeiune, drepți. inträi 
şi > l 

/ eniti să ne închinăm şi să cădem cătră Chris- 
tos, mântueşte- -ne pre noi Fiiul lui Dumnedeii, cel 
ce esti mihunat întru sänti, pre cei ce-ţi cântăm 
te: Aliluia. 

el ce ai “ară din morți, pre cei ce-ţi cân- 
tăm ție: Aliluia. 

Ge Domnului să ne rugăm, Dómne milu-- | 
este. ot € 3 

ine-cuvintezä, stepâne, timpul cäntärei celei 
întreit Sânte. 

rä sânt ești Dumnedeul nostru, si tie märire 
inältäm, Tatălui, şi Piiului, si Säntului Duh, acum `| 
şi pururea. 

Omne, mäntueste pre cei bine-credincioși. si 
ne audi pre noi. 
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A A 
i x } Aa a. | | 

Deci întoreendu -se cătie cel ce stau atara eli: e cu elas mare | 

Si în vecii vecilor. Corul : Amin Și aşa cântăreții | 

cântând : Sânte Dummedeule, Preotul ceteşte in talmd Tuva | 

ciunea acesta a cântărei cei întreit gänte : 

umnedeul cel sânt, carele întru sänti odih- 

FR nesti, cela ce cu 'glas întreit sânt eşti lău- 

44, dat de Serafimi si mărit de Cheruvimi, 

S-i de tâtă puterea cerescä închinat; cela 

°C ce dintru neființă întru” ființă ai adus tote, 

carele ai zidit pre om dupre chipul şi dupre aseme- 

narea ta şi cu tot darul teii l-ai împodobit; cela 

"| ce dai înțelepciune şi pricepere celuia ce cere și 

nu treci cu vederea pre pšcätos, ci pui pocă- 

intä spre mântuire; carele ne-ai învrednicit pre 

noi, umilitii si nevrednicii robii tõi, și în ora 

acesta a sta înaintea märirei sântului teù Altariü 

si a-ți aduce ție datorita închinăciune și doxologie; 

“însuţi St&pâne, primeşte, și din gura nõsträ a 

celor păcătoşi întreit sânta cântare si ne cerce- 
teză pre noi cu bunătatea ta. lartă-ne noi tõtä 

-gresala cea de voie si fără de voie; sänteste su- 

fetele si trupurile nõstre si ne dă noi să ne 

închinăm ţie cu cuvioşie în tote dilele vietei 

nõstre, prin. rugăciunile prea sântei Născătorei | 

de Dumnedeu. si ale tuturor säntilor, carii din 
vec bine aü plăcut ţie. EAR n | 

Că sânt ești Dumnedeul nostru gi ţie mărire înălțăm, ai 

Tatălui, și Fiiului, gi Sântului Duh, acum și pururea si M 

vecii vecilor, Amin. KS sari al 

lar stõrgind rugăciunea acâsta, Preotul si Di i 
taină Sânte Dumnedeule, de tre!-or't, făcând impr și 

Scjuni tret înaintea sântei Mese. După aacsta dice Di ac 
a Preot: Porunceste, stepâne. Si merg la Proscomi 

i A q A 
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Kata saali ce vine întru numele 
„ Domnului. s 

Diaconul < 

Bie cuvintéză, stepâne, scaunul. cel. de sus. 
lar Preotul mergând la locul cel de sus dice : 

` Bine-cuvõntat esti pre scaunul märirei Impé- 
N rätiei tale, cela ce sedi pre Cheruvimi, tot-duna, 
"acum şi pururea si in vecii vecilor, A maia, 

“ln știință să fie, cå Dreotului nu i st cade să se sue la locul . 
cel de sus, nici a şedea intr'inisul, ci să gadā în partea de:sus 
a sântei Mese despre amiadä-di. Si după plinirea cântărel cei 
întreit sânte, Diaconul viind inamtea sântelor Usg dice: 

Să luăm aminte. lar Preotul dice: 

Pace tuturor. Cetetul Si duhului teŭ. ȘI dice : Prochi- 

menul. După acesta Diaconul : Cu înţelepciune. Si cete- 
ul dice titlul Apostolului : Din cartea cea catre Romani, sai 
câtre Corinteni, saü către Galateni, a sântului Apostol Pavel 
cetire. Diaconul: Să luăm aminte. lar stârșindu-se Aposto- 

lul, dice Peotul: Pace: tie. Cetetul: Şi duhului teŭ, Dupä 
acésta cântăreții cântă : Aliuta Diaconul fa cadelnița cu 
tamâe și. viind către Preot și luând bine-cuvântarea de la 
dinsul, tamâiază sânta Masă împrejur si Altariul tot și pre 
„Preot, apoi poporul. lar Preotul ceteste rugăciunea acâsta : 

RUGĂCIUNEA DINAINTEA EVANGHELIEI 

> treluceste in inimele nostre, iubitoriule de 
R Omeni Stepâne, lumina cea nestricäcidsä 

kaia cunostintei Dumnedeirei tale si deschide 
4 “ochii gändului nostru, spre înţelegerea evan- 

07 “gheliceștilor tale invštäturi. Pune in noi si 
i frica läudatelor tale porunci, ca, cälcänd tote do- 
rintele trupului, vietuire spirituală să. petrece” 

ç 
pina TURAU >z- 
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| tote cele ce sînt spre bună plăcerea ta cugetänd 

| "si fäcend.” Că tu eşti luminarea “sufletelor şi tru- 

| purilor nostre, Christose Dumnedeule, gi ţie mă- 

| rire inältäm, impreună si celui fără de început al 

| teù Părinte, şi prea sântului şi bunului: şi de 
| viață fäcötoriului teü Duh, acum si pururea și 

în vecii vecilor, Amin. 

nyren R 

M / Bine-cuvintéză, stepâne, pre bine- väsi oi 
£ f säntului Apostol şi si Evanghelist ( 147 

Dumnedeü, prin rugăciunile sântului . märitu- 
lui. întru tot läüdatulus „Apostol st Evanghelis- 
tului (cutare,),. sä- ti dea ţie cuvânt, celui ce bine- 
"vesteşti cu putere multă, spre plinirea Evangheliei 
iubitului seu Fiii; Domnului nostru lisus Christos. 

ice: Amin, © 

u înțelepciune, drepți, să ascultăm sânta Evan- 
ghelie. în dată Preotul:- Pace tuturor. : Și duhului teŭ. 
Diaconul: DM sânta Evanghelie a lui (01 are ), ce- 
tire: Cori Mărire ție, Dómne, mărire ţie. ul: Să luăm 

aminte, 

u Tia 2 „drepti e Să luăm 
| aminte : cotul eätre Dia- 

Pa tie celui ce bine-vesteşti. j 

“bl : Măsire ție, Dómne, marire pie. 



Sä dicem toți din tot sufletul gi din tot engetul nostru, să 
dicem = Corul + Domne milueşte. 

õmmesa tot tiitoriule, Dumnedeul Parinţilor noştri, rugă- 
mune ţie, audine şi ne miluvste. orul : Dâmme miluegte. 

ilueste-ne pre noi, Dumnedeule, dupre mare mila ta, ru- 
gămu-ne ţie, audi-ne'si ne milueste. Corul: Dõnane milueşte, 

i 

Omne Dumnedeul nostru, primește: acestă 
rugăciune täldurõsä de la robii tăi şi.ne 
milueste. pre .noi dupre mulțimea milei 

tale; şi trimite îndurările tale preste noi 
i preste tot poporul + teu, carele ao pt de 

la le multä milä. s 

Încă ne rugăm, pentru Prea- aliati Arhiepiscopul si Mi- 
tropolitul (sati ise! tard, şi Pet u toți frații 
noştri ceï întru Christos. 

Încă ne rugăm pentru-bine-credinciosul-si-de-Chzistos-iu- 
bitoriul Regele : ostru-(efitare)--pentru stöpänired, biruinta, 
petrecerea, paced, sănătatea, mântuirea, lăsarea, ŞI ertarea pë- 

catelor lui şi pentru Ga Domnul A nostru mai; 
mult să-i ajute și să-i îndrepteze calea lui întru tâte şi să-i sic 

pue supt piciorele lii pre tot vrăjmaşul şi îm protivuicul, 

Încă ne rugăm pentru frații noştri, Preoții, leromonahit, 
i lenodiaconit, Monahit gi pentru toţi cei întru Christos frați 

CĂ ne Tupäu mfericitil şi pururea läudatit ctitoriă 
sântrlui Lõcusutak üesatul > pentu tofi cei mai de înainte | 
adormit părinți și frap «abaosevi n T cari zac aicea gii 
pretutindenea, A 

ncä ne rugäm pentru mila, viața, pacea, san butea, imâmtu= ” 
Aat ri “op AV A T = A ] N] i 5 k irea, cercetarea, lásarea; ȘI ertiitea pëcatele: robih KAP 

i y 



| snih şi întru tot cinstită Biserica. acésta, pentri cel ce se 08- 

. . 
80 DUMNEDEEBASCA LITURGII PIE MNT 

dei a tuturor ortodocșilor creştini, enori: si, epitropi gi bine-fä- 

cători ai acestei sânte Biserici. 

Încă ne rugăm pentru cei ce adue daruri şi fac bine în 

tenesc, pentru cel ce, cântă «si pentru poporul ce stă înainte, 

așteptând de la tine mare şi multă milă, 

că milostiv si iubitoriit de 6meni Dumnedei esti, şi tre 

mărire înălțăm, Latălui,, si Fiiului, si Sântului Duh, acum si 

pururea și în vecii vecilor, C Amin, 

Lilueste-ne pre noi, Dumnedeule, dupre mare mila ta, ru- 

gämu-ne: ţie, audi-ne si ne milueste. Corul: Domne milueste, 

1 ncä ne rugăm pentru odihna sufletelor rõposatilor robilor 

lui Dumnedeü (cutari ), şi pentru ca să se erte lor tõtä gresala 
cea de voie şi cea fără de voie. 

ua Domnul Dumnedeü să asede sufletele lor, unde drepţii 

se odihnesc. 

M ila lui Dumnedei, împărăţia ceriului si ertarea păcate- 
lor lor, la Christos Impõratul cel fără de morte si Dumnedeul 
nostru să cerem (Corul: Dá Dömne. 

Domnului să ne rugăm. 

237 umnedeul duhurilor și a tot trupul, ca- 
AGA rele al călcat. mõrtea și pre diavolul ai | 
proc » Surpat şi ai. dăruit. viată riäle, în- 

S, suti? Dómne, odihneg Sufletele adormitilor 
$ “robi or tõi (cutazi jy în loc luminat, în loc 

cu verdét, în 
“urerea, intiŠtarea si suspinarea. ȘI ori-ce gre- 
eat facut ei cu cuvõntul, saü cu fapta, 
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i gândul, ca un bun si iubitoriit de õmeni 
edeü crtă ; că nu este om, carele să yie- 
și să nu "greşiascat Că numai tu ești fără 
at, dreptatea ta este dreptate în vec și cu- 

al teù adevărul. 

Kefonis': 

Kitt vierea gi. viata gi odihna adormitilor robilor 
), Ohristâse Dumnedeul nostru, și ție mărire inältäm, 

eunä si celui fără de început al töö Părinte, și prea sân- 
și bunului, si de viață tăcătoriului teii Duh, acum şi pu- 
i în vecii vecilor. Corul: Amin. Deci, Preotul desfa- 

Sântul Antimis, Diaconul (ice ectenia : 

h $) Rugaţi-vă cei chïemați Domnului. Corul : Dómne milueste. 

vi Cer credincioşi pentru cei chiemaţi să ne rugăm, ca Dom- 

nul să-i miluiască pre dinsii. 

Să-i înveţe pre dingii cuvântul adevărului. 

Săli descopere lor Evanghelia dreptätei. 

24, JENE, e cu darul teii. 

(ei chiemaţi capetele vóstre Domnului să le pilke 

| Corul : Tie Dâmne. i 

IUNEA PENTRU CEL CHIEMATI MAT "NAINTE 
“DE DESFACEREA SLUI ANTIMIS. 

| A ómne Dumnedeul nostru, 8 ce întru | 
n ra cele înalte. löcuesti si spre cele smerite - 
T priveşti, carele--ai. trimis mântuire nému- | 
Fa J lui omenesc pre Unul născut Fiiul töü si | 

-Dumnedeü, pre Domnul nostru lisus Chris- 
tos, caută spre robii tõi aceşti chiemati, carii $' 

plecat cătră tine grumazii lor, şi-i învrednice 
pre dînșii în timpul cuvenit de kal naştere 

T E a t 

Dumnedeestile Liturgit. 
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| ll 

| de a doua, spre ertarea păcatelor, și de vestmântul 

11 | nestricăciunei; uneste-i pre dinsii cu sânta ta 

catolicescă si apostolâscă Biserică şi-i numerä 

cu turma ta cea alesä. Și dicând Kcfonisul, însemneză 

asupra sântului Antimis crucig eu sântul Burete, 

Ca si aceștia împreună cu noi să măriască prea cinstitul 

si de mare cuviință numele töü, al Tatălui, și al Fiiuluf, gi al 

Sântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Corul Amin. 

Diaconul dice : 
i 

C äti sunteți ehiemati esiti. 

Tar de este şi al doilea Diacon; dice și acela = 

, Cei chiemati esiti : Deci iarăși cel dinteiii: 

0) |, à 
br A AS Cati sunteţi chfematt esiti: Celal doilea : A 

/ 
„aci 

A A A Ca nimenea din cei chiemati, câți suntem credincioşi iară 
NS AN 

3 3 k 

A şi iară cu pace Domnului să ne rugăm. Corul: Dâmne milueste. | 
Ţ 

a N Iar de este numai un Preot atuncea dice așa : 

4 4 Y Y Y 9 Yy v Y "9 A + ; a S 

l C äti sunteți chiemaţi esitt, cei chiemați esiti, câți sunteți chie- 1 4 

mati esiti, ca nimenea din cei chfemati. Câţi suntem credin- t 4 

ciosi farä si larä cu pace Domnului să ne rugăm. Corul « 

Dómne milueste. 

RUGACIUNEA INTEIA PENTRU GREDINOIOSI DUPĂ 
INTINDEREA ANTIMISULU © 

ultämim tie, Dömne Dumnedeul puteri- 

lor, carele ne-ai invrednicit pre noi a 
sta şi acum înaintea sântului töü Altari 
si a cădea la indurärile tale, pentru pi 

| catele nostre si pentru abaterile cele : 
-nestiintä ale poporului. Primește, Dumnedeule, 
gäciunea nóstră, fä-ne pre noi a fi vredni 
aducem ţie rugăciuni, cereri si jertfe fără de 
pentru tot poporul tăi, şi ne fă demni p 
pre carii ne-ai pus la acest serviciu al ti 

| puterea Duhului tšü celui sânt, fără de < 
„şi. fără impedecare, întru mărturie curat 
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ntei nostre, să te chiemäm pre tine în tot 
„şi locul, ca audindu-ne pre noi, să ne 
stiv întru mulțimea bunätätei tale. 
Ma i 
omäntueste, milueste si ne păzeşte pre noi, Dumne- 
arul teii. Corul: Dömne milueste. 

Befonisul : da A 

ia 8 4 A i 38 is a 

cuvine tõtä mărirea, cinstea și închinăciunea, 

Xului, gi Sântului Duh, acum si pururea şi în ve 
A în ii 

p 

cilor. Corul + Amin. ž "A 
a 

Diaconul: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. 

Corul : Dömne milueste. 
i el I 81 4 4 E 

Când Preotul oficiază singur, acestea nu le dice: 

J Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor nõstre, 

Domnului să ne rugăm. Corul: Dömne'milueste. 

Pentru pacea a tõtä lumea și pentru bună starea sântelor 

mnedeii Biserici, şi pentru unirea tuturor, Domnului să 

Am. y = 

Pentru sântă Biserica acõsta și pentru cei ce cu credință, 

NI 1 bună cucernicie gi cu frica lui Dumnedeü intră intrinsä, 

Domnului să ne rugăm. 

Pentru că să ne izbăvim not de tot necazul, urgia, primej- 

„dia si nevoia, Domnului să ne rugăm. 

î RUGĂCIUNEA A DOUA PENTRU CREDINCIOȘI 

>, aräsi si de multe ori cädem la tine și ție 
ne rugăm, Bunule și iubitoriule de ómen, 

“ca, căutând la rugăciunea nõsträ, să cură- 

testi sufletele şi trupurile nostre de tõtä 

| < întinăciunea simțurilor şi a cugetelor si 

să “dai noi să ne infätosäm nevinovaţi si fără de 

osîndă înaintea sântului tău Altariü. Si dăru 

este, Dumnedeule, gi celor ce se rõgä dimpreun 

cu noi, sporire vietei, credinței si intelegerel. ce 



| | N i 

stă 
Pa 

| că 

| lucrare de-säntenie a slujbei aceştia si a jertfei 

Y 

A TUGACIUNEA, CAREA 0. CETEYTE PREOTUL, ÎN TAINA CÂND SE 

, säntei tale Mese si să jertfesc säntul si prea. cu | 

| ratul „tei trup şi cinstitul sânge ; că la tine | 
Jee 
Wy 
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| 

A — 
— = 5. Ses 1 “ 

duhovniceşti. Dă lor. tot-dcuna cu frică şi cu | |. 

“dragoste să serviäscä ţie, şi cu nevinovăție, fără | 

osîndă să se împărtăşiască ext säntele tale 'Taine si 

să se invredniciascä de impõrätia ta cea cerescă. 

A pärä, mântueşte, milueşte, si ne păzeşte pre noi, Dum- 

nedeule, gu darul töü: Corul: Dömne miluegte, Diaconul: Înţe- 

lepeinne. Şi intră Diaconul pre Uşa cea despre mâlă-nopte 

jEreotul Kefonisul : l 

3 Ca supt st&pânirea ta tot-dGuna fiind päziti, ţie mărire să înăl- _ 

»täm, Tatälui, “şi Fiiului, şi Sântului Duh, acum și pururea, Și 

ES vegii vecilor. Corul: Amin: 

CÂNTĂ -RERÜVIMICEASGA- CANTARE = od, 8 

7 Imenea din cei legati*cu poftele'si cu plä- 

ji cerile trupesti nu este. vrednic să vie, sat 

N să se apropie, sau să serviască ţie, Imperate 

-al mărirei! Că a seryi ţie, este lucru mare 

"si infricosat si însuşi Puterilor celor cereşti! 

Dar însă, pentru iubireaxta de. Gmeni cea. ne- 

gräitä si nemõsuratä, nemutat si neschimbat te-ai 

făcut. om si Arhiereü te-ai numit noi, dändu-ne 

cei fară de sânge, ca un Stăpân al tuturor; căci | 

tu însuţi, Dâmne Dumnedeul nostru, stepânești 

cele cereşti şi celd pământești, carele te porti pre 

scaunul Heruvimilor, Domnul Serafimilor şi Im- 

päratul lui Israil, cel ce esti unul sânt şi întru | 

sänti odihnindu-te. Pre tine dar te rog, cel ce | |] 

ești singur bun și bine-voitoriü, caută spre mine | 

pecătosul si netrebnicul servul teù şi-mi cură 

teste sufletul si inima de cuget ršü; îndestu 

léză-mč cu puterea Säntului töü Duh, ca, îm- 

„brăcat fiind cu darul” preoţiei, să stau înaintea | 
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| vecilor, Amin S=. 
| act ET. o da A ee a 4 K 

> Rr după seve 3 ruoăciunei, dic și, ef cântarea Hermtie 
a J i SAV RTA A ` A JA, as «Zi 

| micetcă de 3-ori. Și după este-carg sfârșit, se inehina odatăs* 

„arii pre Heruyimi, cu- taină închipuim, şi 

facetârei de viaţă Treimi intreit sântă cântare 

aducem, tótă grija 'cea lumescă să 0 lepädäm ; 

ca pre Imperatul tuturor primind, pre cel nevč- 

| dut încungiurat de cetele îngereşti: Aliluia, Ali- 

Mie Aliluia. ,.. . A 

[ Taragi se degehid sântele Uşi. Deci luând -Piitonul cadel- 

“nita şi puind tămâe, vine cäträ. Preot si luând bine-cuvântare 

de la dînsul, tămâcză sânta Masă împrejur, Altariul tot, pre 

Preot gi pre popor, Și dicend Pgahiiul 50 și Tropare ide umi- 

linţă câte va vrea; aseminea și Preotul./$Și merg la Proseomi- 

die, näi înainte mergend Diaconul, tămâcză Sântele, întru sine 

rugându-se: caD, S i 18 

l  Duümnédeweturäțeşte-më pre mine păcătosul. de 3-ori. A- 

Dot dice către Preot : Rădtex, Stăpâve, i Preotul luând aerul, 

îl pune pe umgrul Diaconului cekstäng, dicõnd < Rädicati mâ- 

“ile vóstre la cele sänte si bine-ceuvõntati pre Domnul. + 

Deci luând säittut Disc, îl pune pre capi Diaconulut, ci 

* tõtk Socotinta gi bunar evlavie, find Diaconul Împreună şi 

cadilnița într'unul din degete. lar Preotul însuși, luând sân 

Poti întâi, Re pre Uga eea despre médä-nópte, wer 

inainteă Jorcu dou sfeșniice, si meunjurð prin mijlocul 
$ 

ricel rugändu-se, Diaconul gice: 
5 g G j 
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Pre voi pre toți ortodocși creștini, să vč po- 

meniască Demnul Dumnedeu întru imperätia sa, 

"| tot-deuna, acum si pururea și în vecii vecilor. 

Corul: Amin. f 
De va fi numai un Preot, le dice singur pre tóte acestea : 

Pre prea-säntitul Arhiepiscopul şi Mitropolitul, 

saŭ Episcopul nostru (cutare), să-l pomeniască Dom- 

| nul Dumnedeü întru impõrätia sa. 
| lar find mai multi Preoți, le Iimpärtesesie 

-J2r€-bine-credinciosul şi de Christos iubitoriul 

Regele nostru (cute), să-l -pomeniască Domnul 
J Dumnedeüsintru împerăția sa. 

Tre fraţii noştri, pre Ieromonahi, pre Preoţi, 
| pre lerodiaconi, si pre Monahi, si pre tot clerul - 

| bisericesc, să-i pomeniască Domnul Dumnedeu în- 

1 tru impõrätia sa. | 

1° Pre bine-credinciosul si indreptätoriul sfat, pre 

| mai mariirostildr şi ai orașelor, si pre tõtä iubi- 

tõrea de Christos 6ste, să pomeniască Domnul 

Dumnedcü întru împărăția sa. 

„Pre fericitii şi pururea pomenitii ctitorii sân- 

tului Isöcasului acestuia, si pre alți ctitori, milui- 

tori si fäcötori de bine, să-i pomeniască Domnul 

Dumnedei întru împerăția sa. N. 

AA (7 "Deci iarăși cel dintii: 

Si pre või pre “õu ortodocşi creștini, să vě 
pomeniască Domnul Dumnedei intra împerăția 

- sa, tot-dcuna, acum și pururea gi in vecii, veci- 
lor. Corul : Amin. n s w 

Deci Di cohuil, intrând în Jäuntru prin Santena stă dea- 

drépta ; ÜNrõnd să intre Preotul, diee Diaconul cătră dînsul : 
A a ; RF ` l A ; 

à „bă pomeniască Domnul Dumnedeti,Preotia ta, 
|| întru imperätia sa... 
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Otal dos titre. Dinco.- 

ä pomeniască Domnul Dumnedeü Terodiaco- 
nia ta întru impörätia sa, tot-dcuna, acum si pu- 
rurea si in vecii vecilor. 

u ântul 
si 

osif cel cu bun chip, de pre lemn luând prea 
curat trupul töü, cu pânză curată înfășurându-l si 
cu mirezme în mormânt nou îngropându-l, l-a pus. 

n morment cu trupul si în iad cu sufletul, ca 
un Dumnedeü, in raiu cu tâlhariul, si pre scaun 
ai fost, Christose, cu Tatăl si cu Duhul, tote um- 
plendu-le, cela ce esti necuprins. 

a un purtătorii! de viaţă, ca un mai înfru- 
musetat de cât raiul cu adevõrat, si de cât tõtä 
Cämara împerătescă mai luminat sa arătat, Chris- 
tose, mormântul tšü, isvorul invierei nostre. 

Iosif cel eu bun chip : 

ă bine, Dâmne, întru bună voirea ta Sionu- 
lui si să se zidiască zidurile Ierusalimului. 

A tuncea bine vei voi jertfa dreptăţei, prinosul 
si arderile-de tot, atuncea..vor pune pre Altariul 
teù vite 3 

Pomeneste-mö, frate şi împreună slujitoriule. a L 

ä pomeniască Domnul Dumnedeü Preotiä-ta | 
întru impõrätia sa. ` 
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Rõgä-te pentru mine, Stöpäne sânte, 

uhul sânt să vie preste tine, și puterea ce- 
lui Prea-inalt să te umbriascä. pai: 

Di : Acelaşi Duh să lucreze împreună cu noi, în- 
tru tõte dilele vietei nostre. | Me 

Pomeneste-mš, St&pâne sânte. 

ă te pomeniască Domnul Dumnedei întru îm- 
perăția sa, tot-dcuna, acum și pururea şi în vecii 
vecilor. Diac : Amin. 

ä plinim rugăciunile nóstre Domnului. C: Dâmne mi- 
Tueste. E Ce 

£ entru cinstitele daruri, ce sunt puse înainte, Domnului - 
|. să ne rugăm. 

E entru sântă Biserica acâsta si pentru cei ce cu credință, 
cu cucernicie si cu frica lui Dumnedeii intră intr'insa, Dom- 
nului să ne rugăm.. i 

entru ca să ne isbävim noi de tot necazul, urgia, primej- 
dia gi nevoia, Domnului să ne rugăm. 

õmne Dumnedeule A-tot-tiitoriule, cela ce 
esti unul sânt, carele primeşti jertfă de 
laudă de la cei ce te chiamă pre tine cu 

ày totă inima, primește şi rugăciunea nõsträ 4» a põcätosilor şi o du cătră sântul t&u Altariu; fă-ne vrednici pre noi a-ți aduce ție daruri şi jertfe | duhovnicești pentru păcatele nâstre şi pentru neştiin- 
tele po orului; invredniceste-ne să aflăm har înaintea | ta, Ca să-ți fie ție bine primită jertfa nõsträ gi să e Aääslulasea Duhul cel bun al darului teù preste 

m aate a Pi Ia 
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preste acestea daku" puse FH şi preat z 
orul tei, A x 
mäntueste. milueste gi ne päzeste pre noi, Dumne- 

rul teii. Corul ; Dömne' miluete. . 

d, desăvârşit, sântă, cu pace și fără de păcat la 

rem. Corul : Da Dömne i 
MT pi % 
de pace, credincios, indreptätoriü, päzitoriü suflete- 

ilor nostre, la Domnul să cerem. ' 

rtäre de păcate si de ESA nostre, la [Domnul i 

pune si de folos sufletelor nostre și pace lumet, la 

să cerem. 

altă vreme a n vietol nõstre în pace şi întru pocăință 

, la Domnul să cerem. ; a 

sS tõrgit eestinese vietei nõstre, färä de patimä, -nerusinat, 

„Și „respuns bun lu înfricoșatul judeţ al lui Christos să 

sânta Cinai prea bae ourditat, märita, Stăpâna 

ăscătorea de Dumnedeü si pururea Fecidra Maria, eu 

pomenindu-o, pre noi înșine, si unul pre altul, si . 
viața nâstră lui Christos: Dumnedei să o dăm. Comis 

Dómne.“ Pregtul, Ecfonis : 

Cu îndurările a unuia născut Fitulut teii, cu carele împreună | 
bine ești cuvântat, cu prea säntul, și bunul, si de viaţă facöto- 

k riul töü Duh, acum și pururea și in vecii vecilor. Corul ;- Amin. 

Z reotul: Pace tuturor. Corul : Și duhului tëŭ: Diaconul: 
im unii pre alții, ca întrun at să măr- 

de o fra gi Adra A 

— gr Prootul kaia adu de-o, dice m taină zi 

“a Tubite-voiü, . Dõmne, virtutea mea, Domnul este 
“întărirea mea și scăparea mea. 

Și derută Sänbele agu dupä cwn- sunt acoperite, Mk 
asupra sântului Disg, apot de-asupiu sântului Polišvsi m 

- ere Papa 
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A A ” Mese înaintea sa. lar de vor f dot Preoți, sai ai | =! ginea sântei Mese înaintea sa, lar de y tl, Sau mai p 1 

multi, sărută si eb Sântele toţi și unul pre altul pre umere. 

dar celimai mare dice: Christos în mijlocul nostru, lar cel ce 

sărută dice : Este si va fi. j 

Asemenea si Diaconit, de vor fi dot, sait trei, sërutá fie-ca- 

relè Orariul seü, tinde este semnul Crucei, și unul pre altul 

| 
| 

pre umere, asemenea dicend. ca gi Preoţii, Asemenea și Dia- | 
conul să închină la locul unde stă si sărută Orariul seu, unde 

| „este semnul Crucei, Și aşa dice cu glas: | 
K . . Ny AOSA ing t itzi | . 

lacul: U sile, uşile, cu înțelepciune să luăm aminte, | 
Tar Preotul rădică aerul și-l ţine de-asupra sântelor Daruri. lar 

- de vor fişi alți Preoţi, servind împreună, îl rădică și-l fin preste 

sântele Daruri, clătindu-l si dicênd în sinesi, precum$i POpO= 
rul, mărturisirea ere dinţei: ; 

red întrunul Dumnedcü, Tatăl a tot tii- 
toriul, făcetoriul ceriului si al. pămentu- 

x lui, võdutelor tuturor si nevõdutelor. Ši 
“XN întrunul Domnul lisus Christos, Fiiul lui s 

Dumnedeü, unul născut, carele din Tatăl sa | 
näscut mai inainte de toti vecii. Luminä din lu- 
minä, Dumnedeü adevărat din Dumnedeü adev&- 
rat, näscut, nu fäcut, cel de o fiintä cu Tatäl, prin 

| carele tõte sau făcut. Carele pentru noi Gmenii si 
| pentru a nõsträ mântuire, sa pogorit din ceriuri 

„si sa întrupat de la Duhul Sânt si din Maria Fe- 
ciõra, -si sa făcut om. Si sa restignit pentru noi | 

„e — 

| in dilele lui Pontiu Pilat, si a pătimit, si sa în- 
| gropat, si a înviat a treia di dupre Scripturi. Si 

sa suit la ceriuri si sede dea-drepta Tatălui. 
iarăși va să vie cu mărire să judece viii şi 
a căruia impõrätie nu va fi sferşit. Si in 
hul Sänt, Domnul de viață fäcötoriul, ca 
Tatăl purcede; cela ce împreună cu ' 
Fiiul este închinat gi mărit, carele a 
roroci. Intr'una säntä, catolicescă 
cscă Biserică. Mărturisesc un Botez, în 
pecatelor. Aştept învierea morţilor. S 
lui ce va să fie. Amin. | = și 
a: ai 
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eruntündu-Il ii st Me 8l- une de 0 parte. 

Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, 

sânta esua cu pace a o aduce. 

‘Milá de pace, jertfä de laudă !re0til: Darul Dom- 
| i ) An 1] Altari 

e ! 
l vlavle, Ju OT 

Darul Domnului nostru lisus Christos si dra- 

gostea lui Dumnedei şi "Tatălui, si impärtäsirea Sân- 
tului Duh, să fie cu voi cu toti. 

i cu Duhul teŭ. Sus să avem inimile. 
: Avem. cătră Domnul. 

ă multämim Domnului. 

1: Cu vrednicie si cu dreptate este a ne închina Ta- 

tălui, si Fiiului, si Sântului Duh : Preimei cei de ofiintä si ne- 

despărțită. lar Preotul se rõgä în taină : - 

"Ju vrednicie şi cu dreptate este a-ți cânta 
ție, pre tine bine a te cuventa, pre tine 
a te lăuda, ţie a multämi, ţie a ne închina 
în tot locul stepânirei tale; că tu esti Dum- 

nedeü negräit gi necuprins cu gândul, '"nevõdut, 
neajuns, pururea fiind si același fiind, tu si unul 
născut Fiiul töü, si Duhul töü cel sânt. Tu din 
neființă întru ființă ne-ai adus pre noi, şi cădend 
noi iarăși ne-ai rădicat şi nu te-ai depărtat, tote 
fäcendu-le, până ce ne-ai suit pre noi lä ceriü si 
ne-ai dăruit împerăţia ta, ce va să fie. Pentru tõte 
acestea, multämim ţie, si unuia născut Fiiului těù 
si Duhului tčù celui sânt, pentru tote care le ştim 
si care nu le ştim, pentru facerile tale de birie cele 
arătate si cele nearätate, ce sau făcut spre noi. 



ls 

] Multämim tie și pentru slujba acesta, pre carea ai 

voit a o primi din mânile nostre, măcar de şi stau | 

înaintea ta mii de Arhangheli si deci de mii de | 

Ingeri, Heruvimii cei cu ochi multi si Serafimii | 
cei cu câte sese aripi, carii sč înalță sburänd. 

“ 

DUMNEDELAS GA EURIH 

Ecfonis < 
“ 

| Cântare de biruintä, cântând, strigând, glas înăl- 
tand si gräind. - p- 
NN Diaconul, luând sânta Stea de pre sântul Dise face . 

semnul orucei de-asupra lui și sõrutändu-o o pune sus s pre sân- 
tul 'Antimis. | 

Corul: Sânt, sânt, sânt, Domnul Savaot, plin este veriul si 
pământul de mărirea lui. Osana întru cei din înălțime, bine 

este cuvêntat cel ce vine întru numele Domnului. Osa ra celui | 
dintru înălțime. : WEA j 

Apoï vine Diaconul și stă. in-partea dreptä, Si hind Ripida 

în mână apără înceţișor cu.tötä luarea aminte gi cu frică pre de | 
' asupra sântelor Daruri, ea să iu cadă vre-o muscă, saŭ alt cera 

asemenea, lar de nu-este Ripidä,.face acestă cu un acopere: | 
| ment. Jar Preotul se râgă în taină s 8 = 4 | 

ju | aceste fericite puterii si noi, iubitoriule 
/ de õmeni St&pâne, strigăm si grăim : Sânt 

4 esti si prea sânt: Tu si unul născut | 
| 1 Fiul töü si Duhul töü cel sânt. Sân: esti 

si prea sânt și de mare cuviință e mărirea ta; if 
care lumea ta aşa o ai iubit, în cât pre w 
născut Fiiul tõi l-ai dat,-ca tot cel ce 
trînsul să nu piară, ci să aibă viață de 
viind si totă orânduiala cea pentru no 
în nõptea întru carea s'a võndut, si mai 
susi pre sine sa dat pentru viața lur 
pänea cu säntele si prea curatele gi fi 
mânile sale, multämind şi bine-cuy 
tind şi an genă i a dat sânilor 

ÎN apon gicend : Ea 
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uati, mâncaţi: Acesta, este trupul meu, ca- 
“rele sõ tine pentru voi spre ertarea păcatelor. 

min. + 

Beţi dintru acesta toţi, rată și susi 3 

Asemenea gi päharul după cină 
SAT 

- dicönd: 

eti dintru acesta toți, acesta este sângele mei 
al legei cei nouă, carele pentru voi și pentru 

multi se varsä,spre ertarea pecatelor. Amin. 

ducându-ne aminte dar de acestă poruncă 

mântuitore si de tote cele ce s'aü făcut pentru noi, 

de cruce, de grõpä, de învierea cea de a treia di, 

de suirea la ceriuri, de șederea dea-drepta, de a 

doua si mărita iarăși venire. 

A le tale, dintru ale tale, Tie aducem de tote, 

şi pentru tote. 

Pre tine te läudam, pre tine bine te cuvântăm: Tie îți mul- 

țamim, Dâmne, gi ne sugăm ție, Dumnedeul nostru. 

ncă aducem ţie acestă slujbă cuventătore și 

fără de sânge, şi cerem, si ne rugăm, gi ne cucerim: | 

"Trimite Duhul tău cel Sânt preste noi $i preste | 

aceste Daruri ce sunt puse înainte. 
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Apoi vine Diaconul aprope ALO »0t.g1 MID s ' | « 

| doi de 3-ori, înaintea säntele Mese, rugându-s U d 

| | - (ice / 

| Dâmne, cela ce ai trimis pre prea sântul teu |, | i 

| Duh, în óra a treia Apostolilor tei, pre acela, E 
Bunule, nu-l lua de la noi, ci ne inoeste pre noi | | 
carii ne pupa ție. E 

| üh: 1. Inimă curată zideste întru mine, Dumnedeule, şi | l 

Duh areni inoeste întru cele din läuntru ale mele. 

TD õmne, cela ce ai trimis pre prea säntultšü Duh: E 

E Stih; 2. Nu më lepăda pre mine de la fața ta și Duhul tõü 

cel sânt nt) lua de la mine. Ši É 

DDómne, cela ce ai trimis pre prea sântul tei Duh. 
aa aS - SAM eraa E 5001177 5 È E . A - / . 1 ë 

APOI VIaconul, ecandu-și capul ȘI i ANA- GU sUrariul d 

Bine-cuvintšzä, Stšpäne, sânta päne. 

Si fä a lesă a acesta cinstit trupul Christo- 
sului ti, Diac - Amin: 

in RUA, Stepâne, su Potir. 

Jarce estei in Potirul acesta cinstit sängele Chris- 
tosului tău. Disco: : Amin. 

i laräsi Diaconul, arătânc 

Dântele, (e | 

2ine-cuvintõzä, St&pâne, pre axă Adi 
p r Preotul bine-cuvêntând amândou 

= B indule cu Duhul töü cel Salt 
TA Amin. Amin, Amin. $i să ichini 
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până la pământ, gi plecându-și Diaconul capul către Preot 

ilice: Pomeneste-mš pre mine, Stöpäne sänte. 

ar Preotul dice: 

Să te pomeniascä.Domnul Dumnedei întru îm- 

pörätia. sa, tot-dcuna acum și pururea si în vecii 

vecilor. Tai Diaconul dice : Amin. 

Și luând Ripida apără Säntele ca gi mal "nainte. 

lar Preotul se rõgä încet: 

entru ca să fie celor ce se vor comuneca, 

spre trezirea sufletului, spre ertarca- pšca- 

telor, spre impärtäsirea»cu Sântul tšü Duh, 

spre plinirea: imperätiei ceriurilor, spre în- 

| drăznirea cea către tine, nu spre judecată, sau spre | | 

„ osîndă. _ 

| ncă aducem ţie acestă slujbă cuventătore, pen- | 

tru cei reposaţi întru credinţă : Strämosi, Părinți, | 

Patriarhi, Proroci, Apostoli, Propoveduitori, Evan- 

ghelisti, Mucenici, Märturisitori, Pustnici si pen- 19 

„tru tot sufletul, carele Sa s&vârşit întru buna- E 

credință. | (19 

Apoi dice cu glas mare, tămâind sântele Täine: 

M ai ales pentru prea sânta, prea curata, pre 

bine-cuvõntata, mărita, Stšpäna nostră, de Dumne- 

deü Näscötõrea și pururea Feciöra Maria. 

Corul cântă : 

„CC ade-să să te fericim cu adevõrat..... 

e vaza lar Preotul să rocă în taină: 

entru sântul Ion Prorocul înainte merge- 

4 toriul si Botezätoriul, pentru säntii märitii | 

0% si întru tot lăudații Apostoli, pentru säntul = 

5 (cutare), a căruia pomenire sõvõrsim, şi | 

pentru toți säntii tõi, cu ale cărora rugăciuni cerce- 

tezä-ne pre noi, Dumnedeule, si pomenește pre > 
A 
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TI cei adormiti întru nădejdea invierei vietei cei de 

E veci şi-i odihneşte pre dinșii, unde streluceşte lu- 

Po mina feţei tale. 4 

| * Incä te rugăm : pomeneşte, Domne, tõtä epis- 

„copia ortodocșilor celor ce drept învață cuvântul 

adevărului tăi, tâtă preoția; întru Christos dia- 

conia şi tõtä ceta bisericescă. > ' | 

ncă aducem ţie acestă slujbă cuventătore 

pentru lume, pentru sânta, catolicescă si apos- 

tolescă > Biserică ; pentru cei ce petrec în cură- 

ție şi întru viață cinstită; pentru bine-credinciosul 

si de Christos iubitoriul Regele nostru ( j 
pentru tõtä curtea si ostașii lui. Dă lor, Domne, 

- pacinicä domnie, ca şi noi, întru'liniştea lor, viață 

lină si fără de certă să vietuim, întru tótă buna 

credință si curätie. 

| ntšiü pomenește, Dömne, pre Prea-säntitul -Ar- 

hiepiscopul si Mitropolitul, “ 
(cutare), pre carele îl därueste -säntelor tale Bise- 

rici, in pace, intreg, cinstit, sänätos, indelung in- 

dilit, drept indreptänd cuventul adeverului tšü. 

i pre toţi gi pre tote. 

dä-ti aminte, Dömne, de cetatea acesta, ( 
ca ), în care 

vietuim, si de tõte oraşele si satele, si de cei ce 
cu credinţă vieţuesc într'însele. Adă-ți aminte, 

Dâmne, de cei ce umblă pre ape şi călătoresc, de cei 
~ neputincioşi și de cei ce st ostenesc, de cei robiti side 
mântuirea lor. Adă-ți aminte, Domne, de cei, ce aduc 
daruri șifac bine în sântele tale Biserici şi-şi aduc amin- . 

y te de cei săraci, gi preste noi toți trimite milele tale. 
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Pi ne dă noiceu'o gură si cu o inimă, a mări 
ȘI a cânta prea cinstit şi de mare cuviință numele 
töü, al Tatälui, si al Fiiului, si al Säntului Duh, 
acum ȘI pururea Si în vecii vecilor. cu: Amin. | 

ȘI! 

NIS 

ci fie milele marelui Dumnedei si Mäntuito- 
riului nostru lisus Christos, cu voi cu toți. 

Şi cu Duhul töü. 

re toți säntii pomenindu-i, fară gi iară cu pace, Dom- 
nului să ne rugăm. Dâmne miluește. 

entru cinstitele- Daruri ce s'aü adus și sait sfințit, Dom- 
nului să ne rugăm. 

a iubitoriul de 6meni Dumnedeul nostru, cel ce le-aü 
primit pre dinsele în sântul cel mat pre sus de ceriuri şi inte- 
legătoriul seü Altariü, întru miros de bună miresmă duhovni- 

cescă, să ne trimita noi dumnedeesea milă și darul Sântului 
Duh, să ne rugăm. 

entru ca să ne isbävim noi de tot necazul, mânia, pri- 

mejdia si nevoia, Domnului să ne rugăm. 3 

naintea ta punem totă viața nóstră şi nä- | 
dejdea, Stšpäne iubitoriule de Gmeni, si ce- 
rem, sine rugăm, si ne prosternem, invredni- | 
ceste-ne pre noi să ne impärtäsim cu cereștile E 
tale şi infricosatele Taine, ale -acestei sân- 

te şi spirituale Mese, cu curată conştiinţă, spre läsa- 
rea pecatelor, spre ertarea gresclelor, spre impär- 
täsirea cu Sântul Duh, spre moștenirea Împărăției 
cereşti, spre îndrăznirea cea cătră tine, iar nu spre 

judecată, saü spre osindä. + 

pärä, mäntuegte, milueste, gi ne păzeşte pre noi, Dum- 
y VA * E 

nedeule, cu darul teiul Dâmne milueşte. 

Dumnedeeştile Liturgil, 
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Țiua tâtă desăvârșită, säntä, cu pace, gi fár de pecat, la 

Domnul să cerem. (+ Dă Dommne. 

Îmger de pace, credincios, indreptätoriü, päzitoriü suflete- 

lor şi trupurilor nostre, la Domnul să cerem. 

ila si ertare de păcate şi de gregalele nóstre, la Domnul 

să cerem. 

ele bune si de folos sufletelor nöstre şi pace lumef, la 

Domnul să cerem. 

ea-laltă vreme a vietet nostre, în pace si întru pocăință 

a o sõvõrsi, la Domnul să cerem. 

Sfârşit crestinese vietei nostre, fără de patimä, neruşinat, 

cu pace, si r&spuns bun la ja judeţ ul lui Christos, 

să cerem. 

_nirea credinţei și împăr tășirea Sântului Duh cerând; pre 

noi înşine și unii pre alții, si tõtä viața nostră lui: Christos 

Dumnedeü să o dăm. Tie Dómne. 

Si ne învrednicește pre noi, Stšpäne, cu îndrăz- 

nire, fără de osîndă, să cutezăm a te chiema pre 

tine Dumnedeul cel ceresc, Tatä, și a dice: 
- 

atäl nostru, carele esti in ceriuri, säntiascä-se 
numele tšü, vie impõrätia ta, fie voia ta, 
precum in ceriü Si pre pământ. Pânea 
nostră cea spre fiinţă dă ne-o noi astä-di. 

Și ne iartă noi greşalele nõstre, precum şi 
noi ertäm gresitilor nostri. Si nu ne duce pre noi 

in ispitä, ci ne isbäveste de cel râu. 

ä a ta este impörätia, și puterea, şi mărireă, 
va Tatälui, și a Fiiului, si a Säntului Duh, acum 
si pururea si in vecii vecilor Als 

Pace tuturor. Coide Si duhului tööl 
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iaconul : fu petele vostre e Domnului să le plecați. 
: Pie Dõmne. AD 

> iii] sro: le 

AILI i 

i ultämim tie, Impărate nevõdutule, carele 
ke putercä , ta cea nemesurată tote le-ai 
făcut, si cu mulțimea milei tale din ne- 
ntà în in fiinţă tõte le-ai adus. Insnti, Stš- 

Ba | caută din ceriü spre cei ce saü ple- 
petele sale, că nu le-aü plecat trupului 

lui, ci ţie infricosatului Dumnedeü. Tu dar, 
'tõpäne, cele puse înainte tuturor noi spre bine 
> întocmeşte, dupre a fieste-cäruia osebită trebu- 
tä: cu cei ce înótă pre ape împreună înótă, cu 
koe Deo împreună cälötoreste, pre cei bol- 

hayi îi tämädueste, cela ce esti doctorul sufletelor 
si al trupurilor. 3 

A ; Eefonis: 

Iai Preotul să rõpa“ineet ; 

x 

e, darul, si cu indurärile, si cu miks de 
Omeni, a unuia născut Fiiului tău, cu carele îm- 
preună bine eşti cuventat, cu prea sântul, si bunul, -| 
si de viață făcătoriul töü Duh, acum si pururea 
și vecii vecilor. Corul: Amin. 

lar Preotul:s€ rõgä: 

a aminte, Domne lisuse Christose, Dumne- 
deul nostru, din sânt Löcasul töü si de pre 

A Tronul märirei împerăţiei tale, şi vino ca 
2 sä ne säntesti pre noi, cela ce sus şedi îm- 

-preunä cu Tatăl şi aicea împreună cu noi 
cau petreci.- Si ne invredniceste, prin mäna ta 

| cea puternicä, a ni sõ da noi prea curat Trupul 

| teü si cinstitul Sânge, si prin noi la tot poporul. 
| Jar când ceteste Preotul rugiiciuneă acésta, Diaconul stână 

inaintea sântelor Ugi se incinge cu- Orari) crucis: Apor ase 
închină Preotul; asemenea gi Diaconul se închivâr la loe sui) C= 

| | 
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Dumnedeule, curăţește-me pre mine 

pecătosul si mě milueste, 

Să luăm aminte. s 

Sântele sânților. . Unul sânt, unul 

Domn lisus- Christos, întru mărirea luï Dumnedeü Tatăl, 

Amin. 

Sfäramš, Stšpäne, säntul A gnet. 

färamä-se si se imparte Mielul lui Dumnedeü, 

„cel ce se:sfăramă si nu sõ desparte, cel ce s& mă- 
nâncă pururea, şi nici odată nu sõ sferseste, ci pre 

cei ce se împărtășesc îi sänteste. 
Li 

lineste, Stšpäne, säntul Potir. 

linirea Potirului credintei Säntului Duh. 

Amin. 

ade-se ție a ști, Preote: Că stärämänd sântul Trup, să pui 
părțile în chipul crucef jos pre sântul Disc, cu miedul în sus, 
prevum si maï nainte când sait junghiat Adecă să pui 
i n partea din sus a sântului Disc, carea este despre rösäiit. 
lar din jos, careu este despre apus. lar în partea des- 

„pre miadä-nõpte. lar în partea despre amiadă-di, 
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Acéstă parte 
o pune în potir 

cu aceste trei părți 
să te împirteșeşti 

pre sineti și pre împreună, slu- 
Jitorii si pre toți fraţii S 2" 

Apoi luând partea pune-o în säntul Potir; Iar cele-lalte trei sânte părţi 

adecă < RI să le sfărami în părticele cât să fie de ajuns pentru Preoţi, 
pentru Diaconi, şi pentru cei ce vor să se împărtășască. lar din partea prea sân- 
tei Näscötõrer de Dumnedeii, saü acelor 9 cete, saü dintru altele câte sint pre 
säntul Disc, să nu impärtäsesti pre nimenea nici de cum; ci numai din sânta 

Pâne. i i i 
Asemenea se cade ție, Preote, să ştii gi acésta, că de vor fi mulţi împreună ser- 

vitori Preoți si Diaconi, și fraţi de cuminecare, trebue în vremea Proscomidie- 

să scoţi sänta Päne mai mare de cât precum obicinuesti în celt-lalte dile, ase- 

menea si când torni în säntul Potir amestecarea, adecă vinul şi apa, să torni 

mai mult de cât precum obicinueşti, spre afi de ajuns la toţi carii vor fi a să îm- 

părtăşi. Ca după ce se sõvõrgese Sântele, n'ai voe, nici să îndrăzneștă să mai pu 

vin şi apă, în sântul Potir, ; 

Asemenea si când torni sânta Căldură, să chibzuești a fi atâta de fierbinte în 

cât să se incäldescä Sântele. 

ine-cuvinteză, Stepâne, căldura. 

ine-cuvõntatä “este Căldura säntilor: tei tot- 
deüna, acum şi pururea si în vecii vecilor, Amin. 

4, 

äldura credinţei, plină de Duhul Sänt, Ami 
Si 

n. 



Si lasând vasul. TU 

Diacone apropie-te. Ñ! 

ciune cu evlavie LON USL CLU: kar LI 

"Trup; il da Di:-onuli i "utând iuconul 1 

primeşte 1 inetu l lrup, Lic önd : 

Dă-mi mic, Stepâne, cinstitul si säntul Trup al 

Domnului si Dumnedeului şi Mäntuitoriului nos- - 

tru lisus Christos. 
lar Preotul 

£ 
M 
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J erodiaconului (cutare ) sõ dă cinstitul si sän- 

| tul, si prea curatul Trup al Domnului si Dumne- 

A  deului si Mântuitoriului nostru lisus Christos, 

spre ertarea pecatelor lui, și spre viaţa de veci. 

Si merge din dosul sântei Mese, Si plecându-și capul să rõga 

ca si Preotul, Asemene si Preotul, luând o pârticida din sân- 

tul Trup,dice : 

C institul şi prea sântul Trup al Domnului și 

° Dumnedeului si Mântuitoriului nostru lisus Chris- 

tos, se dă mie Preotului (cutare ), spre ertarea-p&- 

| catelor mele si spre viața de veci. | 

Si plecându-si capul sé rõgä dicend : 

"red, Dõmne, si mărturisesc, că tu esti cu 
4 adevărat Christos Fiiul lui Dumnedeü ce- 

6 luă viü, carele ai venit în lume sä mäntu- 
„eşti pre cei păcătoşi, dintru carii cel din- 

teiu sint eu. Incă cred, că acesta este însuși prea 

curat Trupul töü şi acesta este însuși scump Sân- | 
gele tšü. Deci mě rog ţie, milueste-mš şi-mi Grtä 
mie gresalele mele, cele de voie si cele fără de 

voie, cele cu cuvântul, saü cu lucrul, cele cu sti- 

inta si cu nestiinta. Si me invredniceste fără de 
osindä să më împărtăşesc cu prea curatele tale "Taine, | 
| spre ertarea păcatelor şi spre viața de'veci, Amin. 
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pur AN Apo: 

l cinei tale cei de taină, asta AM Fiiule al lui 
nnedeü, părtaş mč primeşte, Că nu voii spune 
asilor tõi taina ta, nici serutare iti voiü da 

ci ca tälhariul mărturisesc ție: Pome- 
mě, » Dõmne, întru împčrăția ta. 

u spre judecată, saü spre osindä, să-mi fie mie 
äsirea säntelor tale 'Lainc, Dâmne, ci spre 

tea sufletului si a trupului. 
ușa se împârtagese cu pärtice ele care le ţin în mânie cu 

si cu tota evlavia. Apoi ridicându-se, apucă cu“amân- 
$ mânile și cu iun acoperământ sântul Lotir. Și. se împâr- 

Spate de 3-Ori dintr însul, dicând : 

Më împărtăşesc eu robul lui Dumnedeŭ; Preo- 
tul (cutare ), cu cinstitul si sântul Sânge al Dom- 
nului Dumnedeului si Mântuitoriului nostru lisus | 

ristos, spre ertarea „păcatelor mele si spre viața | | 
de veci, Amin. | 

vad își şterge Preotul ital sale şi säntul Potir cu aco- 
peremõntul- carele time in mâni, si dice : | 

| 

ST ată Sau atins de buzele mele si va șterge fără- 
de- legile mele, si păcatele mele le va curäti. 

“După acesta clitamă pre Diacon, dicând:  Diacone apropiete. 

Si Pia iconu) vine gi së închină odată dicênd'i 

I ată viu la nemuritoriul Imperat. 
a" J 581 Preotul dice ; 

Să impärtäseste ı servul lui Dumnedeü ioan 
` (cutare), cu cinstitul şi sântul Sânge al Domnului 

ȘI i Dumnedeului și i Mântuitoriului nostru lisus Chris- 

tos, spre ertarea păcatelor sale şi spre Viaţa de veci. | 
Și impärtägindu- sẹ Di: TA ülieoLreoti i 

] atä Sau atins de buzele tale si va șterge. färä- 
de-legile tale, şi pecatele tale va curäti. 
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a. Cade-sea şti că de jor fi mai mulţi i r, oti şi Dia A TV ind în ep i, KAIS ' % 

KC nea Impärtäsirei, mai Interi după stărâmarea säntel äni, vin reoţil ŞI se pun ka 

2 în rând din partea sântei Mese despre amiagdă-nopte, gi pre rând îşi. cer ertare e- 

unul de la altul. Apoi urmeză şi Diaconii a gi cere ertare de la Preoţi, precum | 

şi între denşii. Deci vin Diaconii gi primesc părticele din sântul Trup, de la | 

Preotul incepätoriü, dupne rânduială, Apoi vine ce: al doilea Preot, cu bună cu- | 

cernicie, şi-şi ja singur 0 părticică din sântul Trup, gi se trage înapoi iarăşi pe 

unde aü venit, şi mergând pre din-dosul säntei Mese, stă din partea despre amia- 

dä-di, asemenea şi cei-lalti unul după altul aceiaşi urmare păzind. Şi după 

aceste, ia şi Incepătoriul o părticică, şi stând Ja locul săi, dinaintea sântei Me- 

se, se ,rõgä gicând: Cred Domne ; si cele-lalte, începând odată cu ei şi cei- 

lalti Preoţi, incetisor forte şi cu luare aminte, ca nu prin mai mult sgomot să se 

încurce în rugăciuni, fiind unul lângă altul apropiaţi. Decr isprävind rugăciu- 

nea primeşte întâiii cel mai mare apoi şi toți cei-lalți si iarăși cel mai Mare 

luând cu evlavie sântul Pahar se împărtăşeşte dupre rânduială, și se trage de o- 

parte, asemene şi cei-lalti Preoţi acestă urmare păzind. Apoi cel mai din urmă 

Preot impärtäseste pre Diaconi cu luare aminte. Şi pre rând apoi cele-lalte ` 

învățături. : 

Si dupa aceea. Diaconul luând säntul Disc, îl .rădiea dez 

asupra säntului Pahar, „şi-l şterge cu sântul Burete cu multă 

luare aminte si cu cucernicie, dicând cuvintele acestea, 

S palä, Dâmne, păcatele celor ce sai pomenit 
aicea, cu cinstit Sângele tău, pentru rugăciunile 
säntilor tõi. — i | 

Apoi dice si acestea ale lavieret ! 

AX 

i py o ut 
„ui nvierea lui Christos vedend, să ne închinăm 
Pe satul) di Domnului lisus, unuia celui fără de 

păcat; crucei tale ne închinăm, Christöse, 
A şi säntä Invierea ta o lăudăm -si o mărim, 
"că tu esti Dumnedeul nostru, afară de tine 

pre altul nu știm, numele tšü numim. Veniti toți 
credincioșii să ne închinăm. sântei învierei lui 
Christos; că iată a venit prin cruce bucurie în tõtä lu- 
mea, tot-dcuna bine-cuventând pre Domnul, lău- 
dăm învierea lui, că rõstignire räbdänd pentru 
noi, cu morte pre morte a sfărâmat. * Tan 
] numineză-te, luminezä-te, noule Terusalime, că 

mărirea Domnului preste tine a strălucit, Saltä 
acum și te bucură Sione; iar tu, Curată Născătore 
de Dumnedeii, veseleste-te întru învierea celui Näs- | 
cut al tău. | võis ATS ASIAN 

Pac. C OT 2537 MSG 
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(0 -Pascele cele mari şi prea säntite Christöse! 
O înțelepciunea si Cuvântul lui Dumnedeü si pu- 

[terea | Dä-ne noi să ne impärtäsim cu tine mai 
"adevărat in diua cea neinseratä a impörätiei tale. 

Si acopere sântul Potit cutu 

desupra säitulut Dise, punk KY 
x 

Apoi Preotul cetesfe rug 

ultämim ţie, Stšpäne iubitoriule de Gmeni, 
dătătoriule de bine al sufletelor nostre, 
că si în diua de acum ne-ai învrednicit 
pre noi cerestilor tale gi nemuritöre mis- 

„tere. Indrepteză calea nostră, intäreste-ne 
pre noi pre toți întru frica ta, păzeşte viaţa nós- 

_tră, întăreşte paşii noștri, prin rugăciunele si SO- 
lirile măritei Näscötörei de Dumnedeü şi puru- 
rea Fecidrei Mariei, si ale tuturor säntilor tei. 
Siaga desc hide usile sant 

se odata'ta s Ei e vi 

sântele [si s | 

Cu frica lui Dumnedeü, cu credință si cu dra- 
goste să vě apropiați. 

"Dorul: Bine-cu: õntat este cel ce vine întru numele Põns 

nului, Dumnedeü este Domnul si s'a arătat not. 

D Í GE t t i. va 

oă cuminecă robul lui -Dumnedeä ( utare ) 

cu cinstitul si sântul Trup şi Sânge al Domnului şi 

tos, spre ertarea pecatelor sale şi spre viața de 
veci. 4 

| | nia : Trupul luy Christos priimiti. 

) 

Dumnedeului ŞI Mântuitoriului nostru lisus Chris- 



| 

i 

tot pământul mărirea ta. 
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antueste, Jahn ed l16 poporul töü si õe -CU- 

vinteză moștenirea ta. 
- 

&dut-am lumina cea adeverată, primit-am Duhul cel ce- 
resc, aflat-am credința cea adevărată, nedespärtitel Treimi în- 
chinându-ne, că acesta ne-a mântuit pre noi. 

] naltä-te preste ceriuri, Dumnedeule, si preste 

afinite 

ine-cuvõntat este Dumnedeul nostru. 

"ot-deuna, acum si pururea și în vecii veci- 
“lor. Corul: Amin. 

ă se umple gurile nâstre de lauda ta, Dâmne, ca să lău- 

dâm mărirea ta. Că ne-ai invrednicit pre noi a ne împărtăşi 

cu säntele, dumnedeestile, nemuritorele, prea curatele şi de 

viaţă făc&torele tale Paine, intäreste-ne pre not întru säntenia 

ta, tõtä diua să ne învețăim dreptatea ta: Aliluia. Aliluia. Aliluia. 

lar Preotu ne ne la Pr : ) [23 :omidie. | tul 

acolo, si luâni j 

J repți primind dumnedeestile, sântele, prea curatele, ne- 
muritórele cerestile, gi de viață făcătorele, înfricogatele ale 

lu Onzia Taine, cu vrednicie să multämim Domnului. 
M Gor - Dómne milueste, i 

Li 
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A pără, mäntueste, milueste și ne păzeşte pre not, Dumne- 
deule, cu darul töü, 

) iua tótă desăvârşită, sântă, cu pace, şi fără de păcate cer- 
sind; pre not înşine, si unul pre altul, si tõtä viața nostră lui 

»Christos Dumnedet să o dam. Corul: Tie Dâmne. 

Peme ond Mtimisul, face preste dinsul cruce cu 
relia dic 

ă tu esti säntirea nóstră, si ție mărire inältäm, Tatälut, și 
Piiului, și Sântului Duh, acum gi pururea gi în vecii vecilor, 

Amin. 

Cu pace să esim. () : Intru numele Domnului. 

Dommului să ne rugam : Cornl: Dâmne milueste. 

el ce bine-cuvintezi pre cei-ce bine te cu- 
„vinteză, Dõmne, si säntesti pre cei ce nă- 
dejduesc întru tine; mäntueste poporul tei 

și bine-cuvinteză moștenirea ta; plinirea Bi- 
sericei tale päzeste-o, sänteste pre cei ce iubesc 
bunä-cuviinta Casei. tale. Tu pre aceştia îi prea 
măreşte cu dumnedecscă puterea ta, si nu ne lăsa 
pre noi cei ce nädõjduim întru tine. Pace lumei 
tale därueste, Bisericilor tale, Preotilor, si bine cre- 
dinciosului Regele nostru ( ), ostasilor lui, 
si la tot poporul töü. Că ori ce dare bună si ori 
ce dar desöversit, de sus vine det tă Pärin- 
tele luminilor ; si ţie mărire, si mulrámira $h în- 

chinäciune inältäm, Tatălui, si Fiului, s Santuni 

Duh, acum si pururea și în vecii vecilor. 1 HAA maid 
d; . y Nte he A 

_ Fie numele Domnului bine-cuvõntat. UU NU N 

almul 33 Bine voii cuvõnta pre Domnul. ` 

134 | glutei, 

` f 

ET SNE A a - = = 

| 
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linirea legei si a Prorocilor insuti fiind, 

Christose “Dumnedeul nostru, cel ce ai pli- | 

nit tõtä orinduiala părintescă, umple de bu-: 

curie şi de veselie inimile nostre, tot- deuna, 

| acum și pururea si în vecii vecilor, Amin. 

õn tared Domnului preste voi, cu AE E 

rul, si cu-iubirea lui de Omeni, tot- deuna, acum 

si pururea Și în vecii vecilor. Amin. 

Măi ire ţie, Ghristöse Dummedeule, nădejdea nõsträ mărire ție. 

“Mărire ; Și acum: Dómne miluește, Bine-cuvin- 

teză. Cel ce a înviat din 

morți : 

hristos adeveratul Dumnedeul nostru, pen- 
tru rugăciunile prea Curatei Maicei sale, ( 

), a celui întru sänti părintelui nostru Ión Chri- 
4 sostom, Arhiepiscopul Constatinopolei, 

și cu ale tutu- 
ror säntilor, să ne miluiască, şi să ne mântuiască | 
prenoi,ca un bun și iubitorii de âmeni. i 3 
Multi ani. 

NA 

AN 
f +. 

” 7 cum slobodeste pre servul tău, Stepâne, dupre cuvântul 
Hi ha — an pace; că võdurä ochii mei mântuirea ta, carea ai gătit 

į înaintea feţei tuturor popõrelor, lumină spre desoopekirea né- 
|, mwi ilor si mărire poporului töü Israil. Sânte Dumnedeuley 

} Piei Sântă Treime. clu Tatäl nostru : 

a A 
RA Din gura ta, ca 0 Leii de foc, strălucind 

darul, lumea a luminat, vistieriile neiubirei de“ 
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argint lumei ai cästigat; inältimea gândului umilit ~ 

noi ne-ai arätat;. cu cuvintele tale invõtändu-ne, 

părinte Ióne Chrisostome, rõgä pre cuvõntul Chris- . 

tos Dumnedeü sä mäntuiascä sufletele nostre. 

Märire* 

in ceriü ai luat darul cel dumnedeesc, si 

prin buzele tale pre toţi îi înveţi a se inchina 

unui Dumnedeü în Treime, lóne Ghrisostõme, prea 

fericite cuviose ; dupre vrednicie te lăudăm. pre 

tine, că eşti învățătorii, ca cel ce arăţi cele dum- 
nedecști. 

Si acum, 

eea ce esti folositore creştinilor neruşinată, 

mijlocitore către Făcătoriul neschimbată, nu trece 

cu vedere glasurile cele de rugăciune ale pecăto- 

şilor ; ci sirgueste ca o bună spre ajutoriul nos- 

tru, carii cu credință strigăm către tine: Gräbeste 

spre rugăciune şi te nevoeşte spre imbländire, 

apărând pururea, Näscötõre de Dumneded, pre cei 

ce te cinstesc pre tine. 

Dõmne milueste, Ceea ce esti mai cinstită. Mä- 

rire gi acum. 

Acum slobodeste, Stăpâne: 

Sfirgitul Dumnedeestet Liturgii 



Inceputul Dumnedeestei Liturpil acelui între sânţi Pärintelul 

nostru Vasilie cel mare, Arhiepiscopul Chesariei 
A i 5 

din Capadocia. 

| Gade-se a şti, că acestă Dumnedeescä Liturgie a mavelui Vasilie, ny se face 

tot-déuna, ci numai în dilele rânduite, adecă în Duminicile marelui Post (afară 

de Duminica Florilor) in sânta marea Joi, în Sâmbăta cea mare, In ajunul 

Naşterei lui Christos şi a Dumnegeeştei arätäri şi în lina Serbătorei sântului 

Vasilie. 
lar învăţătura şi rânduiala Proscomidiei aceştia este acelaşi ca ȘI a sântu- 

lui loan Chrisostom. 

n 
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Biserica Bucur din Bucureşti, 
“i 
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ACELUT ÎNTRE SANTI PĂRINTELUI NOSTRU 

Arhiepiscopul Chesariei din Capadocia. 

ine-cuvinteză, Stšpäne. 

ine-cuvântată este împerăţia, a Tatălui, şi a 

Fiiului, si a Sântului Duh, acum si pururea 

şi în vecii vecilor. Amin. 

u pace Domnului să ne rugăm -Dâmne milueste. 

entru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor nostre, 

Domnului sä ne rugăm. 

entru pacea a tõtä lumea și pentru bună starea sântelor 

lui Dumnedeü Biserici, gi pentru unirea tuturor, Domnului să 

ne rugăm. 

entru sântă Biserica acesta si pentru cel ce cu credinţă, 

cu bună-cucernicie gi cu frica lui Dumnedeü intră într'însa, 

Domnului să ne rugăm. 

entru Prea-säntitul Arhiepiscopul si Mitropolitul (saù r 
| | 
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), si pentru cinstita preoție şi întru 

Christos diaconie, şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului 

să ne rugăm. 
| s A > A . e 

Pentru binezeredineiosul "şi de Ghiristos fubitoriul “Regele 

nostru (+ tus) și pentru tõtä-curtea şi supuşi lui, Domnului 

entru ca să-i ajute gi să-i supue supt picidrele lui pre 

tot vrăjmașul si împrotivnicul, Domnului să ne rugăm. 

entru sânt Lăcașul acesta, tara acâsta și peniru tote ce- 

tätile, oraşele si satele, si pentru cei ce cu credinţă vietuese 

într'însele, Domnului să ne rugăm. 

entru bunä-intocmirea väzduhurilor, si pentru îmbielşu- 

garea rõdelor pământului, și pentru vremi pacinice, Domnului 

să ne rugăm. 

"entru cei ce umblă pre ape şi călătoresc, pentru cei bol- 

navă, pentru cei ce să ostenese, pentru cei robiti, si pent 

mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. G Yy F (0) AO 
P y 1 k J ECT A PA 

Pentru ca să ne isbävim noi de tot necazul, mânia, primej- 

dia și nevoia, Domnului să ne rugăm. 

A pärä, mäntueste, milueste si ne păzește pre noi, Dumne- 

deule, cu darul tšü. 

re prea sänta, curata, prea bine-cuvântata, mărita, Stš- 

pâna nõsträ de Dumnedeii Näscötõrea şi pururea Feciõra Ma- 

ria, cu toţi säntii pomenindu-o, pre noi înşine, și unul pre altul, 

si tõtä viața nõsträ lui Christos Dumnedeü săo dám. oru! Tie 

Dâmne. 7 

ONIULUI INEEM 

õmne Dumnedeul nostru, a căruia stě- 
= pânire este neasemänatä şi mărire me- 
2, ajunsă, a căruia milă este nemõsuratä si 
‘~; Jubirea de õmeni negrăită, însuţi, Stšpäne, 

- dupre indurarea ta, caută spre noi si spre 
säntä Biserica acesta, si fă cu noi si cu cei ce 
dimpreună cu noi sõ rõgä milele tale cele bo- 
gate si indurärile tale. 

s du Pi 

W CA sd 

= 

AA 

a 
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ä fie să cuvine tõtä mărirea, cinstea şi închinăciunea, 
TA an > ETN e Gia A A =“ 
Tatălui, si Pifuluï, şi Sântului Duh, acum si pururea gi în vecii 

vecilor. Amin. 

ară st tara, cù pace Domnului să ne rugăm, 
Domne milueste. 

pănă, mäntueste, milueste, şi ne păzeşte pre noi, Du mne- 
deule, cu darul tei. 

re prea sânta, curata, prea bine-cuvântata, mărita, Sté- 
pâna nostră de Dumnedeii Näscötõrea si pururea Feci6ra Ma- 
ria, cu toți sânții pomenindu-o, pre noi înşine, si unul pre al- 

tul, şi tota viaţa nostră lui Christos Dumnedeü să o dăm. 

Tie Domne. 

Omne Dumnedeul nostru, mäntueste po- 
porul tei si bine-cuvinteză moștenirea ta; 

plinirea Bisericei tale päzeste-o, sänteste 
pre cei ce iubesc bunä-cuviinta casei tale; 

tu pre aceștia îi prea-märeste cu dumne- 

deescä puterea ta, si nu ne lăsa pre noi cei ce 
nädšjduim întru tine. 

ä a ta este stšpänirea, şi a ta este împărăția, si puterea, 

si mărirea, a Tatălui, și a Fiïuluï, si a Sântului Duh, acum si 

pururea, si în vecii vecilor. Amin. 

lară şi larä. Co Dömne milueste. 

pärä, mäntugste. Pre prea sänta curata. ul: Tie Dâmne. 

ela ce ai dăruit noi aceste rugăciuni ob- 
stesti și împreună gläsuitõre, cela ce si la 
doi si la trei, ce sõ unesc întru numele 

teu, ai fägäduit să le dai cererile; însuţi şi 

Dumnedeeştile Liturgir. 
ca 
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cântă acelõsi. Asemenea şi Preotul și Diaconul 

le cele spre folos ale servi- 

acest vec de-acum 

a cel ce va să fie, 

acum plineste cereri 

lor tõi, dându-ne noi întru < 

cunoştinţa adevõrului teü, ȘI 1 

„viața de veci däruindu-ne. 

Hctonis 

Că bun si tubitoriü de õmeni Dumnedeü esti, ȘI tie märire 

inältäm, Tatalui si Fiiului, și sântului Duh, acum 81 pururea 
3 

x E 

si în vecii vecilor. Corul : Amin. 

Și aicea precum la Liturgia säntuluf lón Chrisostom Corul 

acelesi dii ŞI fac. 

RUGAGIUNEA INTRAREI 

TA tõpäne Dõmne Dumnedeul nostru, cela ce 

> ai asedat in ceriuri cetele si oștile Angerilor 

si ale Arhanghelilor, spre serviciul märirei 

"2330 tale, fă împreună cu intrarea nõsträ să fie 
To“ intrarea säntilor Angeri, carii servesc îm- 

preunä cu noi si împreună măresc bunătatea ta. Că 

ție sě cuvine tõtä mărirea, cinstea și inchinäciunea, 
Tatălui, si Fiiului, si Sântului Duh, acum Si pu- 
rurea şi în vecii vecilor. Corul: Amin. 

După acéstá së face intrarea, Diaconul dicând: Cu intelep= 

ciune, drepți lar Corurile cântând Troparele, Preotul eeteste ru- 
gäciunea întreit säntel cântări. 

e umnedeul cel sânt, carele întru cele sänte 
A odihnesti, cela ce cu glas intreit sänt esti 
“lăudat de Serafimi și mărit de Heruvimi, 
y si de totă puterea cerescă închinat; cela 

- ce dintru neființă întru ființă ai adus tõte 
carele ai zidit pre om dupre chipul si dupre asemă- 
narea ta, şi cu tot darul teii l-ai împodobit; cela 
ce dai înțelepciune și pricepere celui ce cere, $i 
nu treci cu vederea pre cela ce greseste, ci pui 
pocäintä spre mântuire; carele ne-ai învrednicit 

DUMNEDEEASCA LITURGIE o o zl 
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oi, smeritii si nevrednicii servii tõi, şi în 
a sta înaintea märirei sântului tei 
a-ți aduce ţie datornică închinăciune 
suti St&pâne ! primește și din gurile. 
pecătoşi, intreit sânta cântare şi ne 

pre noi cu bunătatea ta, iartä-ne noi 
la cea de voie şi cea fără de voie; sân- 

te sufletele și trupurile nõstre, si ne dă noi 
 Slujim fie întru cuviință în tote dilele vie- 

tre; pentru rugăciunile prea sântei. Nás- 

rei de Dumnedei si ale tuturor säntilor, ca- 
i din véc bine aü plăcut ţie. * 

kid 
Hefonis : 

°C ä sânt esti Dumnedeul nostru, si ție mărire 
näli m, Tatälui;si Fiiului, si Säntului Duh, acum 

i pururea. Diaconul : Si în vecii vecilor. Corul: 

i cântând Corul. intreit sänta cântare, Mărire, şi acum, 

tul și Diaconul dic întreit sânta cântare si altele, ca şi 

A la Liturgia sântului lón Chrisostom. 

RUGACIUNEA MAI 'NAINTE DE EVANGHELIE 

trõluceste în inimile nostre, iubitoriule de 

õmeni Stšpäne, lumina cea -nestricäcidsä 

a cunoștinței Dumnedeirei tale, şi deschide 

ochii gândului nostru, spre înţelegerea evan- 

s gheliceştilor tale invõtäturi. Pune in noi si 

frica läudatelor tale porunci, ca, cälcänd tõte do- 

| | rintele trupului, vietuire spiritualä sä petrecem, 

| | tõte cele ce sint spre bună plăcerea ta cugetând 

si făcând. Că tu esti luminarea sufletelor și trupu- 

rilor nõstre, Christose Dumnedeule, si ție mărire 

inältäm, împreună și celui fără de început al tšü 

Părinte, şi prea, sântului si bunului, și de viaţă 

îi 
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| | | 

făcetoriului tău Duh, acum și pururea ŞI IN ve 

cii vecilor, Amin. | | 

\iecat Preotul si Diaconul urmeză precum ȘI la iturgin 

sântului lőn Chrisostom, dicêud Diaconul + 

B ine-cuvinteză, Stšpäne, pre bine-vestitoriul 

sântului” Apostol si Evanghelist (cutare ): 

lar Preotul bine-cuvõntändu-l dice : 

ID umnedeu, prin rugăciunile säntului märitu- 

lui, întru tot lăudatului Apostol şi Evanghelistu- 

lui ( cutare), să-ți dea ţie cuvent, celui ce bine-ves- 
testi cu putere multă, spre plinirea Evangheliei 
iubitului stu Fiiu, Domnului nostru lisus Chris- 

tos. Şi cele-lalte. După sfârşitul sântei Evanghelii, Diaconul 

dice Ectenia. 

Să dicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să 
` dicem. Corul: DOmne milueste. 1, | 

Jjómne a tot tiitoriule, Dumnedeul Părinților noștri, ru- 
gämu-ne ţie audi-ne si ne milueste. Corul : Domme milueşte.. 

ilueste-ne pre noi, Dumnedeule, dupre mare mila ta, ru- 
gämu-ne ţie, audi-ne si ne milueste. Corul : Dõmne milueste, 

de 3-ură. l = 

RUGACIUNEA CEREREI STARUITOARE: 
6mne Dumnedeul nostru, primeşte acestă 
rugăciune cäldurõsä de la servii tăi si 

_ne miluește pre noi dupre mulțimea mi- 
„Iei tale: si trimite indurärile tale preste noi 

Şi preste tot poporul töü, carele aşteptă de 
la tine multă milă. 

ncă ne rugăm pentru Prea-Säntitul 
| tropoliti ` | politul ( ii p 

noștri cei întru 

Arhiepiscopul şi Mi- 
"Sahul Gn FER cutite): ȘI pentru toți frații 

x [ned ne rugăm pentru bine-eredinctosul și de Christos tu- ~ toriul Resele str E ră ma >, egele nostru (ettaiie i Pentuu st&pânirea, biruinţa 
| >2Trecere: Aaaa: i da Ake A . 2 | petrecerea, pacea, sănătatea, mântuirea, lăsarea si S 
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pëcatelor lui ; si pentru ca Domnul Dumnedeul nostru mai 
mult să-i ajute si să-i îndrepteze calea lui întru tote, gi sa-i 
supue supt picidrele lui pre tot vrajmasul gi împrotivnicul. 

că ne rugăm pentru fraţii noştri: Preoţii, Teromonahii, 
lerodiaconii, Monahii si pentru toţi cei întru Christos frați ai 
noştri, 

y 
ncă ne rugämr pentru fericitit gi pururea lăudaţii ctitorii 

sântului Lăcaşului acestuia, si pentru toți cei mai de înainte 
adormiti părinți gi frați ai noştri ortodocși, caril zac aicea şi 
pretutindenea drept măritorilor. 

ncă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mân- 
tuirea, cercetarea, lăsarea si ertarea păcatelor servilor lui 
Dumnedeü, a tuturor ortodocșilor creștini, enoriași, epitropi gi ; A MD A e SS T bine-făcători ai acestei sânte Biserici, / 7297) 

ncă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine in 
sânta si întru tot cinstită Biserica acâsta, pentru cei ce să 
ostenese, si cântă și pentru poporul ce stă înainte, așteptând 
de la tine mare si multă milă, 

ä milostiv si iubitorii de 6meni Dumnedeii eşti, si ție mä- 
rire înălțăm, Tatälut, si Fiiului, și Sântului Duh, acum ŞI pu- | 
rurea şi in vecii vecilor. (i : Amin, | 

ugati-ve cerchiemati Domnului. Corul : Dõöumemilueste. 

eï credincioși pentru cei chiemati să ne rugäm, ca Dom- | | 
nul să-i miluiuscă pre dingii. - | 

á-ï învețe pre dinsii cu cuvântul adevărului. 

a le descopere lor Evanghelia dreptaței. 

a-i untiscä pre dînșii cu sänta sa catolicâscă si apos- 
tolescă Biserică. 

ântuește, miluește, apără şi-i păzeşte pre dînşii, Dumne- 
deule, cu darul tăi, » 

eï ehiemați capetele vóstre Domnului să le plecati.Oorul: 
Tie Dómne, 3 
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Dr 6mne Dumnedeul nostru, carele în ceriuri 

C lOcueşti si cauţi spre tote lucrurile tale, 

caută spre servii tõi cei chiemati, carii 

400 şi-au plecat înaintea ta grumazii lor, si le 
© dă lor jugul cel uşor; fă-i pre dînșii mem- 

| bre cinstite säntei tale Biserici, şi-i invredniceste 

pre dinsii bäei nașterei cei de a doua, ertărei pč- 

catelor si vestmintului nestricăciunei, spre cuno- 

stinta ta, adevăratul Dumnedeul nostru. 

Apoi intindend sântul Antimis, dice Ecfonis, însemnând 

` crucis cu sântul Burete. 

Ga si aceştia împreună cu noi să măriască prea cinstitul si 

de mare cuviinţă numele tšü, al Tatălui, sial Fifului, si al Sän- 

tului Duh, acum si pururea, si în vecii vecilor. Corul : Amin. 

Diaconul dice : 
3 
VAI sunteți chiematt esitt. 

lar de este si al doilea Diacon, dice si acela : 

2, OI = ev] U . TO 

(ei, chtemati esiti. Deci faräsi cel dintšiü Diacon : 

Câţi sunteţi chiemati esiti. Cel al doilea : 

| (a nimenea din cei chiemaăţi, câţi suntem credincioşi ; ïară 
si ară cu pace Domnului să ne rugăm. Corul : Dâmne milueste. 

RUGACIUNEA CREDINCIOSILOR, CEA 
DINTEIU DUPA CE INTINDE ANTIMISUL. 

© u, Domne, ai arătat noi acestă mare taină 
a mântuirei; tu ne-ai invrednicit pre noi, 
umilitii si nedemnii servii tăi, a fi servi- 
tori ai sântului tšü Altariü ; tu ne îndes- 

| “ tuleză pre noi cu puterea Sântului Duh, 
| pentru serviciul acesta, ca färä de o sindäständ ina- 

|  intea säntei tale măriri, să aducem ţie prinos de 
| laudă ; că tu esti cel ce lucrezi tõte întru toți. 
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Dă Domne şi pentru pöcatele nostre și pentru 
abaterile poporului, să fie primit prinosul nostru 
şi bine adus înaintea ta. 

pärä, mäntueste, milueste gi ne păzeşte pre noi, Dumne“ 
deule, cu darul teii. l: Dâmne milueste. 

u înțelepciune. 

ă ție së cuvine tõtä. mărirea, cinstea și închinăciunea, i mi i ; A Latălui, si Fiřuluï, şi Sântului Duh, acum si pururea, și în ve- 
cii vecilor, Amin. 

larä și tară cu pace Domnului să ne rugăm. 

Dömne miluește. 

Apärä, mäntueste. 

entru pacea, de sus și pentru mântuirea sufletelor nâstre, 
Domnului să ne rugăm. 4: Dâmne milueste. 

entru pacea a tõtä lumea, pentru bunä starea säntelor 
lui Dumnedei Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să 
ne rugăm. 

entru sântă Biserica ucesta, pentru cei ce cu credință, 
cu bună cucermnicie și cu frica lui Dumnedei intră intr'insa, 
Domnului să ne rugăm. 

entru ca să ne isbävim noi de tot necazul, urgia, pri- 
mejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm. 

umnedeule, carele ai cercetat cu milă și 
cu îndurare umilinţa nâstră, cela ce ne-ai 
pus pre noi, umilitii si pšcätosii şi ne- 

vrednicii servij tši, înaintea säntei tale mă- 
riri, ca să servim säntului tei Altariü; tu 
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ne întăreşte cu puterea Sântului tšü Duh, spre 

serviciul acesta, şi dă noi cuvânt ca să deschi- 
9 y 2 IA mg 

| dem gura nostră, să chiemăm darul Sântului teu | 

Duh preste darurile ce se vor pune înainte. 

Apärä, mäntueste, milueste gi ne päzegte pre noi, Dumne- 

deule, cu darul töö, Coru! Dömne milueste. 

Cu înţelepciune, 

Si Hcftoni: 

Ca sub stăpânirea ta tot-d6una fiind päzitt, ție mărire să 

înălțăm, Tatälui, și Fiului, şi Sântului Duh, acum şi pururea, 

şi în vecii vecilor. Corul Amin. 

ün 
lesă SL aicea fac si die SI Preotul si Diaconul, pre! 

ı Liturgia sântului lón Chrisostom arată, 

K 

RUGACIUNEA CARA 0.. GETEȘTE PREOTUL ÎN TAINA, CÂND 
| SE CANTA :HERUVIMICBASGĂ CANTARE: 

sund CR n 

imenea, din cei legaţi cu poftele si cu plä- 

cerile trupesti nu este vrednic să vie, sau 

JM să se apropie, saŭ să serviască ţie, Impšrate 

îm al märirei! Că a servi ție este lucru mare 

|“ si infricosat şi însuși Puterilor celor cereşti! 

| Dar însă, pentru iubirea ta de Omeni cea ne- 

grăită si nemõsuratä, nemutat si neschimbat te-ai 
făcut om si Arhiereu te-ai numit noi, dându-ne 

lucrare de säntenie a slujbei aceștia si a jertfei 
cei fără de sânge, ca un Stšpän al tuturor; căci 

“tu însuți, Dömne Dumnedeul nostru, stšpänesti 

| cele cerești si cele pământești, carele te porti pre 
scaunul Heruvimilor, Domnul Serafimilor si Im- 

pšratul lui Israil, cela ce esti unul sânt si intru 
sänti odihnindu-te. Pre tine dar te rog, 'cela ce 

esti singur bun si binevoitoriü, caută spre mine, 
4 p&cătosul =şi netrebnicul servul tăi, şi-mi cură- 

teste sufletul si inima de cuget răi, îndestu- 

| 
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leză-m& cu puterea Säntului tšü Duh, ca, îm- 
brăcat fiind cu darul preoţiei, să staü înaintea 
sântei tale Mese si să jertfesc säntul si prea cu- 
ratul tšü trup şi cinstitul sânge ; că la tine viind 
îmi plec grumazii mei si ție me rog: Nu întorce 
fața ta de la mine, nici să mõ lepedi dintre servii 
täi, ci m& învredniceşte ca să-ți aduc ţie, eŭ p&- 
cătosul şi nevrednicul servul töü, darurile äcestea. 
Că tu esti celace aduci si care esti adus, cela ce 

"primeşti si care te împărți, Christose Dumnedeul 
nostru, şi ție mărire inältäm, împreună si celui 
fără de început al töü, Părinte, si prea sântului, 
si bunului, si de viaţă făcătoriului tšü Duh, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. 

arii pre Heruvimi cu taină inchipuim, si få- 
cötörei de viață Treimi întreit säntä cântare adu- 
cem, tâtă grija cea lumescă să o lepădăm; ca pre 
Imperatul tuturor primind, pre cel nevedut în- 
cungiurat de cetele ingeresti: Aliluia, Aliluia, Ali- 

luia. ; are 

[ cinei tale cei de Taină astä-di, Fiiule al 
lui Dumnedeü, părtaş mě primește; că nu voiü 

spune vrăjmașilor tei Taina ta, nici särutare îți 
võiü da ca Tuda, ci ca tâlhariul mărturisesc ție, 
pomeneste-mš Dâmne, întru împerăția ta: Aliluia, 
Aliluia, Aliluia. * a m cântă acesta: 

ă tacă tot trupul omenesc şi să stea cu frică 

şi cu cutremur, şi nimic pământesc întru sine să 

nu gândiască, că Imperatul împăraţilor gi Dom- 
nul domnilor vine să se junghie şi să se dea în- 

tru mâncare credincioşilor; şi merg înaintea aces- 
| tuia cetele ängeresti cu totă începetoria si stě- 

121 
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pänirea : Heruvimii cei cu ochi multi, şi Serafimii 

cei cu câte șese aripi, fețele acoperindu-și și cân- 

tând cântare: Aliluia, Aliluia, Aliluia. 

) 81 Diaconul acele 1 fac Bi dic, pre Cum la } "À | 

DI AICEA Preotul 

|ituroia sâutulul lón Chrisostom. Dupa sfârsitul rugaciunel. 

si a maret intrări, Diaconul vind la obicinuitul loc dice: 

x G SAED > Y ( pe | 5 

~% plinim rugăciunile nõstre Domnului. * 970 Dömne 

milueste. i 
D . A A A . Y 

Pentru cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului 

să ne rugăm. 
P A D A 5 7 g p $ di tă 

entru sântă Biserica acesta şi pentru cel ce cu credința, 
8 WRO . . © we 2 4 JA 

cu bună cucernicie si cu frica lui Dumnedeü intră într insa, 
Y a Pi > 

Domnului să ne rugäm. ' 

Pentru ca să ne izbăvim noi de tot necazul, mânia, pri- 

mejdia si nevoia, Domnului să ne rugăm. 

Rugăciunea carea o cetește Preotul in.tainä, după punerea. 

Duinnedeeştilor Daruri pre sänta Masă : 

õmne Dumnedeul nostru, carele ne-ai creat 
pre noi şi ne-ai adus întru acestă viaţă, 
cela ce ne-ai arătat noi căile spre mân- 

i tuire, dăruindu-ne noi descoperirea Tainelor 
»  ceresti; tu esti cela ce ne-ai pus pre noi 

spre serviciul acesta, cu puterea Duhului těŭů ce- 
lui Sänt. Bine-voeste dar, Dömne, să fim noi servi 
Legei tale cei nouă şi servitori sântelor tale "Taine. 
Primește-ne pre noi, carii ne apropiem de sântul 
töü Altariü, dupre mulțimea milei tale, ca să fim 
vrednici a aduce ţie acestă cuvõntätöre si fără de 
sânge jertfă, pentru pecatele nöstre şi pentru nestiin- 
tele poporului; pre carea primindu-o în säntul si 
cel mai pre sus de ceriuri şi intelegštoriul tău 
Altariü, întru miros cu bună mirézmă, trimite noi 
darul Sântului tšü Duh 3 i l . Caută spre noi, Dumne- 
deule, şi privește spre acâstă închinăciune a nós- 

MS Soo 

a y 
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tră si o primeşte precum ai primit darurile lui 
| Avel, jertfele lui Noe, arderile cele întregi ale lui 
„Avraam, preoția lui Moisi şi a lui Aaron, şi cele 
de pace ale lui Samuil; precum ai primit de lä 
sânții tõi Apostoli acestă închinare adevărată, aşa 
primeşte şi pin mânile n6stre, păcătoşii, aceste 
daruri întru bunătatea ta, Dâmne! ca învredni- 
cindu-ne a liturgisi fără prihană înaintea säntu- 
lui teu Altariu, să aflăm plata credincioșilor si a 
iconomilor celor înţelepţi, în diua cea înfricoșată 
a r&splătirei tale celei drepte. 

pără, mäntueste, milueste si ne păzeşte pre noi, Dumne- 
deule, cu darul tăi. Dâmne milueste. 

iua tótă desšvõrsit, sântă, cu pace si fără de păcat, la 
Domnul să cerem. C: Dá Dómne. 

nger de-pace, credincios, indreptätoriü, păzitoriii suflete- 
lor şi trupurilor nóstre, la Domnul să cerem. 

ilă si ertare de pécãte si de gresalele nâstre, la-Domnul 
să cerem. 

ele bune si de folos sufletelor nöstre, și pace lumei, la 
Domnul să cerem. 

eea-laltä vreme a vietei nostre în pace şi întru pocăință 
a o sõversi, la Domnul să cerem; 

fõrsit creștinesc vieţei nõstre, färä de patimä, nerusinat, 
cu pace, și rõspuns buu la infricosatul județ al lui Christus, 
sä cerem. 

re prea sânta curata, prea bine-cuvõntata, mărita, Stö- 

pâna nõsträ Născetârea de Dumnedeü si pururea Feci6ra Ma- 

ria, cu toți säntil pomenindu-o, pre not înşine, si unul pre al- 
tul, si tõta viața nõsträ lui Christos Dumnedeii să o dăm. 

Tie Dâmne. 

u îndurările a unuta nascut Fiului teii, cu carele împreună 
bine esti cuvântat, cu prea säntul, şi bunul, și de viață făcë- 
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toriul teii Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Corul ; Amin. 

i: Pace tuturor. Corul : Xi Duhului téŭ. 

Să iubim unii pre alții ca întrun gând 

să märturisim. | 

Corul: Pre Tatăl, pre Fital, gi pre Säntul Duh: Treimea 

cea de o ființă si nedespärtitä. E 

lar Preotul nehinându Sé de 3-uTi lice în caina; 

| ubite- -voiü, Dómne, virtutea mea, Domnul este 

întărirea mea şi scăparea mea. Jeu OH 

\semenea si Diaconul se închină la locul unde stă, di 

3-07, serutând Orariul scu, unde este semnul Crueei, 

ŞI dice cu glas: 

U sile, usile, cu intelepciune sä läum aminte. 

lar cel mal mart dici i 

red intr al Dumnedeü, Tatäl a tot tiito- 

riul, fäcötoriul ceriului si al pämentului, 
vădutelor tuturor şi nevădutelor. Si intr'u- 

“nul Domnul Iisus C hristos, Fiiul lui Dum- 

nedeü, unul născut, carele din Tatăl sa născut 

mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, 

Dumnedeü adevărat din Dumnedeü adevõrat, năs- | 
cut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, pin ca- 
rele tõte s'au tăcut. Carele pentru noi ómeniï şi 
pentru a nõsträ mântuire, sa pogorit din ceriuri 

si sa întrupat de la Duhul Sânt si din Maria 
Feciora, si s'a făcut om. Şi sa rõstignit pentru noi 
in dilele lui Pontiü Pilat, si a pätimit, si sa înmor- - 
mentat si a înviat a treia di dupre Scripturi. Si sa 
suit la ceriuri si sede dea drepta Tatălui. Si iarăşi 
va să vie cu mărire să judece viii si morții, a că- 
rui împărăție nu va fi sfõrsit. Si întru Duhul 
Sânt, Domnul de viaţă făcătoriul, carele din Ta- 
tăl purcede ; cela ce împreună cu Tatăl si cu 



Fiïul este închinat şi mărit, carele a gräit prin pro- 
roci. Intr'una sântă, catolicescă şi apostolescă Bi- 
serică. Mărturisesc un Botez întru ertarea peca- 
telor. Aştept învierea morților. Si viața vecului 
ce va să fie. Amin. 

ă stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, 
sänta jertfă cu pace a o aduce. 

Milă de pace, jertfă de laudă. 

arul Domnului nostru Iisus Christos şi dra- 
gostea lui Dumnedeu si "Tatălui, si impärtäsirea 
Sântului Duh, să fie cu voi cu toți. 

Șieu Duhul tëŭù. Sus să avem ini- 

mile. 

Avem cäträ Domnul. 

Să multämim Domnului. 
Cu vrednicie si cu dreptate este a ne închina Ta- 

tălui, si Pilalui, si Sântului Duh : Treimet cei de o ființă și ne- 
despărțită. 

tepâne, Domne Dumnedeule, Părinte a tot tii- 
toriule, cela ce întradevăr eşti închinat du- 
pre vrednicie, drept și cuviincios lucru este, 
pentru marea cuviinţă a sänteniei tale, a te läu- 

da, a-ți cânta, a te bine-cuvõnta, a ne închina 
ție, a-ți multämi, a te mări pre tine, cela ce sin- 
gur esti cu adevõrat Dumnedeu, si a-ţi aduce ţie 
acestă slujba a nõsträ cuventătore, cuinimä umilitä; 
şi cu suflet smerit; că tu eşti cel ce ne-ai dăruit noi 
cunoștința adeverului tei. Si cine óre este în staresä 
spună puterile tale? să facă a fi audite tâte laudele 
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neajuns, nedescris, neschimbat, Tatäl Domnului 

nostru Iisus Christos, marele Dumnedeü si Mân- 

tuitoriul nădejdei nostre, carele este icöna bună- 

tätei tale, pecete în tocmai închipuită, carele te 

arată întru sinesi pre tine Tată, Cuvânt viu, Dum- 

nedeü adevărat, înțelepciune mai înainte de veci, 

viaţă, säntire, putere, lumina cea adeverată, de 

cătră carele Sântul Duh a fost arătat: Duhul 

adevărului, Darul infierei, Arvona moștenirei ce 

va să fie, incepštura, bunätätilor vecinice, puterea 

cea făcătâre de viaţă, isvorul säntirei, prin care 

tõtä fäptura cuventätöre, si intelegötõre întărită 

fiind, tie se inchinä, si tie iti inaltä doxologie 

pururea; că tote împreună slujesc ție : că pre 

tine te laudă Angerii, Arhanghelii, Scaunele, Dom- 

niile, Incepătoriile, Stšpäniile, Puterile și Heruvi- 

mii cei cu ochi multi; ţie înainte stau împrejur 

Serafimii, cei cu câte şese aripi, carii cu douš isi 

acoper fețele, cu douš picidrele, iar cu douš sbu- 
rând, strigă unul cătră altul, neîncetat cu gura 

doxologiei neîntrerupte. 

Preotul, Hetfonis : 

C ântare de biruintä, cântând, strigând, glas 

inältänd si-gräind. 

Corul: Sänt, sânt, sânt, Domnul Savaot, plin este ceriul 

şi pámêntul de mărirea lui : Osana întru cei din înălțime, bine 

este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului Osana ce- 

lui dintru înălțime. 

3 



TR ez aeram a a E SO 

5 
REL A SÂNTULUI VASILIE CEL MARE 127 

SI aici Diaconul meelest face, ca gi la Liturgia si mt 
Chrisostom. Preotul ge rõpa în talni 

u aceste fericite puteri, Stepâne iubitoriule 
de Omeni, si noi pöcätosii strigäm si dicem: 
Sânt esti cu adevărat si prea sânt, şi nu 

este mesură pentru mărirea santeniei tale, 
si cuvios esti întru tote faptele tale; că întru drep- 
tate si judecată adevărată ai adus tote asupra nós- 
tră; căci făcend pre om, täränä luând din pământ 
ŞI cu chipul tei, Dumnedeule, cinstindu-l, l-ai pus 
în raiul desfătărei, fägäduindu-i lui întru paza po- 
Tuncilor tale viaţă fără de morte şi moştenirea 
vecinicilor bunätäti. Dar neascultändu-te pre tine, 
adeveratul Dumnedeü, carele l-ai făcut pre el, 
şi amăgirei sarpelui supuindu-se, omorît fiind 
de pecatele sale, l-ai alungat, Dumnedeule, cu ju- 
decata ta cea dreptă, din raiü în lumea acesta, 
si l-ai întors în pământ, din carele a fost luat, 
păstrându-i lui cea din renaştere mântuire în în- 
susi Christosul tšü. Căci nu te-ai întors până în 
sfîrşit de la fäptura ta, pre carea ai făcut-o, 
Bunule, nici nai uitat fäptura mânilor tale, ci 
l-ai cercetat în multe chipuri, pentru îndurările 
milei tale: Proroci ai trimis, făcuta-i puteri prin 
säntii tõi, carii bine ti-aü plăcut ţie, în fieste-care 
véc ; vorbitu-ne-ai noi prin gura servilor tõi 
Proroci, mai nainte vestindu-ne noi mântuirea 
ce are să fie ; lege ai dat spre ajutoriü ; ingeri 
ai pus păzitori. lar cânda venit plinirea timpu- 
rilor, ne-ai vorbit noi prin însuși Fiul tšü, prin 
carele si vecurile ai făcut; carele fiind streluci- 
rea mărirei tale şi chipul ipostasului töü, si pur- 
tând tote cu cuvântul puterei sale, nu usurpare 
a socotit a fi întocmai cu tine Dumnedeü si Ta- 
täl, ci Dumnedeü fiind mai 'nainte de veci, pre pă- 
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mânt s'a arătat, si cu ómeniï a petrecut; și intrupän- 

du-se din sänta Fecidra, sa micsurat pre sine, chip 
de serv luând, făcându-se asemenea cu trupul umi- 
lintei nostre, ca să ne facă pre noi asemenea cu 
icona mărirei lui. Căci de rece prin om a intrat 
pšcatul în lume şi prin pecat mortea, a bine-voit 
unui născut Fiiul t&u, carele este in sînurile tale, 
Dumnedeule si Tată, născându-se din femee, din 
sânta Näscötõrea de Dumnedeü și pururea Fe- 
ciõra Maria, supuindu-se legei, să condamne p&ca- 
tul în trupul scu, pentru ca cei morţi întru Adam, 
să învieze întru însuşi Christosul tei. Si vietu- 
ind El în lumea acesta, dându-ne porunci de män- 
tuire, scotendu-ne pre noi din rătăcirea idolilor, 
ne-a adus la cunoştinţa ta, adevăratul Dumnedeü 
si Tată, cästigändu-ne pre noi lui-si popor ales, 
preoție împerătescă, ne-am sânt. Si curätindu-ne 
prin apă şi säntindu-ne cu Sântul Duh, sa dat 
pre sine în schimb mortei. întru carea eram ținuți, 
fiind venduți pšcatului. Și pogorindu-se prin Cruce 
în jad, ca să pliniască tote ale sale, a deslegat 
durerile mortei. Și inviind atreia di şi cale fă- 
cend ori-cărui trup la învierea cea din morți, că 
nu era cu putință a së ţinea de stricäciune în- 
cepötoriul vietei, sa făcut incepõturä celor ador- 
miti, intäiü näscut din morti, ca sä fie insusi tõte 
întru tote incepõštoriü. Si suindu-se în ceriuri, a 
sedut dea-drepta märirei tale întru înălțime, care 
va veni să resplătiască fieste-cäruia dupre fap- 
tele sale. lar noi ne-a lăsat aducere aminte 
de patima sa cea mântuitore acestea ce le-am 
pus înainte dupre poruncile lui; căci având să 
mergä la cea de voie gi pururea pomenită si de 
Viaţă fäcötõre mortea sa, în nõptea întru care s'a 
predat pentru viața iumei, luând pâne întru sân- 
tele și prea curatele sale mäni gi arătându-o tie, 
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Dumnedeule si Tatä, si multämind, bine-cuven- 
tänd, säntind, frângând. 

dat säntilor sõi Ucenici si Apostoli, di- 
cend: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul mei, ca- 
rele se frânge pentru voi, spre ertarea păcatelor. 

Amin. 

semenea luând și Potirul si umplõndu-l cu 
tructul viței, multämind, bine- cuvântând, säntind. 

dat säntilor sši Ucenici si Apostoli, di- 

cend: Beti dintru acesta toti, acesta este Sängele 

meu al legei cei nouă, carele pentru voi şi pen- 

tru multi se varsă, spre ertarea păcatelor. 

Amin. 

cesta să faceți în amintirea mea, căci de câte 
ori mâncaţi pânea acesta, si beti potirul 
acesta, mortea mea vestiți, învierea mea 

märturisiti. Deci aducendu-ne aminte si noi, 
Stšpäne! de patimile lui cele mäntuitõre, de cru- 

cea cea făcâtore de viață, de îngroparea cea de 
trei dile, de învierea cea din morți, de suirea la 

ceriuri, de șederea de a drepta ta, Dumnedeule 
si Tatä, si de mărita si infricosata lui a doua 
venire. 

le tale dintru ale tale, Tie aducem de tâte, 
si pentru tote. 
o E 

Dumnedeeştile Liturgil, 9, 
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Corul : Pre tine te läudäm, pre tine bine te cuventam; Pie îţi 

multämim, Dõmnc, și ne rugăm ţie, Dumnedeul nostru. 

Preotul plecändu-si capul se rõgä în taină: 

TD) entru acesta, Stšpäne prea sänte, si noi p&- 

je cätosii gi nevrednicii servii tõi, carii ne-am 

VA invrednicit a liturgisi la säntul tšü Altariü, 
*“3 nu pentru dreptätile nõstre, că nam fá- 

cut ceva bun pre pământ, ci pentru mila ta și 

îndurările tale, pre care le-ai võrsat cu prisos 
preste noi, îndrăznind ne apropiem cătră sântul 

tău Altariü; şi puind înainte cele ce închipuesc sân- 
tul Trup şi Sânge al Christosului tšü, ţie ne rugăm 
si de la tine cerem, Sânte al säntilor, cu buna 
voința bunätätei tale, să vie Duhul tšü cel Sânt 
preste noi şi preste darurile acestea ce sunt puse 
înainte, şi să le bine-cuvinteze pre dinsele, și să 
le säntiascä, si să le arate. 

Diaconul pune Ripida care ţine; saü acoperemântul, la lo- 
cul sei, şi vine uprope de Preot, si së închină amândoi înain- 
tea sântel Mese, dicênd : Dumnedeule, curäteste-mš pre mine 
pecâtosul, si mě milueste, de 3-ori. Dic şi acestea cu stihurile lor: 

ID õmne cela ce prea Sântul tăi Duh în ora 
a treia l-ai trimis Apostolilor tei, pre acela, Bu- 
nule, nu-l lua de la noi, ci ne inoeste pre noi ca- 
rii ne rugăm ţie. 

Stih: l. Inimă curată zideste întru mine, Dummnedeule, si 
Duh drept inoeste întru cele din läuntru ale mele. 

Și laräsi die: 

D 6mne cela ce pre prea Sântul tău Duh. 
Stih: 2 Nu mă lepăda pre mine dela fața ta, şi Duhul töü 

cel Sânt nu lua de la mine. Și larast: 

ID 6mne cela ce pre prea säntul tšü Duh. 

ia 7908 
SIR 
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ine-cuvinteză, Stšpäne, sänta Pâne. 
la ‘Teoti 

amea acesta, însuşi cinstit Trupul Domnului 
şi Dumnedeului şi Mântuitoriului nostru lisus 
Christos. Dia Amin. 

ine-cuvinteză, Stepâne, säntu! Potir. 

ar Potirul acesta, însuși cinstit Sângele Dom- 
nului şi Dumnedeului si Mäntuitoriului nostru Iisus 

Christos, carele sa võrsat pentru victa lumei. 
Amin. 

ine-cuvinteză, Stepâne, pre amândouc. 

refăcendu-le cu Duhul t&ă cel Sänt. 

Amin, Amin, Amin. 

omeneste-me, Stepâne sânte, pre mine pöcätosul. 

Ul 09 Lana: 

ar pre noi pretoti, carii ne împărtăşim dintr'o 

Pâne si dintr'un Potir, să ne unesti unul 

cu altul intru impärtäsirea unuia Säntului 

Duh. Si sä nu faci nici pre unul din noi 
spre judecatä, saü spre osindä, a se impärtäsi 

cu säntul Trup si Sângele Christosului teu ; ci ca 

să aflăm milă şi har împreună cu toţi Säntii, carii 
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din yéc au bine plăcut ţie, cu Strămoșii, Părinții, 

Patriarhii, Prorocii, Apostolii, Predicatorii, Evan- 

ghelistii, Mucenicii, Märturisitorii, Dascälii şi cu 

tot sufletul drept ce sa sõversit întru credință. 

Siapoiluänd cadelnița cäđeşte asupra Sântetor, dicând, cu glas: 

M ai alescu prea sânta, prea curata, prea bine cu- 

võntata, mărita, Stšpäna nösträ de Dumnedeü Nas- 

cětórea şi pururea Fecidra Maria. 

Apoi luând Diaconul cadelnița tämäezä sânta Masă. Ilar 

Corul cântă: g 

D e tine să bucură tótă fäptura, ceea ce esti plină de har: 

eeta ängereseä., si némul omenesc; ceea ce esti Biserică sân- 

titä si raiü cuv entätoriü, lauda Fectorief, din carea Dumnedeü 

sa întrupat şi prune s'a făcut, cela ce este mai înainte de veci 

Dumnedeul nostru ; că Mitrasul tëŭ scaun l-a făcut, gi pänte- 

cele tăii mat desfätat de cât ceriurile l-a arătat. De tine să bu- 

cură tâtă fäptura, ceea ce ești plină dar, mărire ţie. | 

Iar în Joia cea mare, saü în Sâmbăta cea mare, cântă Irmo- 

sul, de la odaa9-a a dilei. Preotul plecându-și capul së rõgä: 

u sântul I6n Prorocul înainte Mergštoriul 
si Botezătoriul ; cu säntii märitii şi întru 
tot läudatii Apostoli; cu sântul (cutare), 
căruia amintire serbăm; si cu toți Sânții 

tei. "Cu ale cärora rugäciuni cerceteză-ne pre noi, 
Dumnedeule, si pomenește pre toţi cei mai de 
'nainteadormiti întru nädej deainvierei vieteide veci. 

Aicea Preotul pomene; şte pr e cine va vred; sau vii, saü morți. 

Și penuru cei vii dice 

“Pentru mântuirea și ertarea hoiad servilor lut Dumne- 

deü (cutari JE lar pentru cei morți, dice așa ? 

E M A z 
P eñtru odihna si ertarea păcatelor sufletelor servilor töi 

(eutari ) în loc luminat, de unde a fugit întristarea şi suspi- 

narea, odihnește-i, Dumnedeul nostru, şi-i arată pre dînşii unde 

strălucește lumina feței tale, a 
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A M; aeesta dice: 

Å 
ncă ne rugăm ţie, pomeneşte, Dómne, sânta 
ta catolică si apostolică Biserică, de la o 
margine până la alta a lumei, și o împacă 
pre dînsa, pre carea ai câștigat-o cu scump 

- 

sângele Christosului tšü, si sântă casa a- 
cesta o întăreşte până la sferşitul vecului. Adä-ti 
aminte, Domne, de cei ce ti-aü adus ţie aceste da- 
ruri, şi de la carii, şi prin carii, si pentru ce aü 
fost aduse. Adä-ti aminte, Domne,de ceicarii aduc 
rodun şi fac bine in sänteletale Biserici, și-și aduc 
aminte de cei sõraci. Ră&splătește-le lor cu boga- 
tele şi cerestile tale daruri. Därueste-le lor cele 
cereşti în locul cestor pământeşti, în locul cestor 
trecetöre, cele vecinice, în locul cestor stricăciose, 
cele nestricäciõse. Adä-ti aminte, Dâmne, de cei 
din pustii, şi din munți, si din peşteri, şi din cră- 
păturile pământului. Adä-ti aminte, Domne, de cei 
ce întru feciorie, întru bună smerenie, întru pustni- 

cie şi întru cinstită vicță petrec. Adä-ti aminte, Dóm- 
ne, de cucernicii şi credincioşii Impărați si Regi, 

pre carii i-ai îndrituit să stepâniască pre päment; cu 
arma adevărului, cu arma bunei voințe încununeză-i; 

umbreste desupra capului lor în diua de r&sboiu, 

întăreşte braţul lor, înalță drepta lor, întărește stë- 
pänirea lor, supune: le lor töteneamurile păgâne, cari 

doresc r&sbâie; därueste lor adâncă si stšpänitöre 
pace; insuflă în inimile lor cele bune pentru Biseri- 

ca ta şi pentru tot poporul töü, ca să petrecem întru 

liniștea lor viaţă lină şi pacinică, întru bună cucerni- 

cie si bună cuviință. Adä-ti aminte, Domne, de tote 
cäpiteniile si autorităţile, și de frații noștri cei din 

palat si de tótă stea: pre cei buni întru bunătatea ta 
îi păzeşte, pre cei röi buni îi fă prin bunătatea ta. 
Adä-ti aminte, Domne, de poporul ce stă inainte, 

58 
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şi de cei ce, pentru cauze bine-cuvântate, lipsesc de 

aicea, şi-i milueste pre dinsii gi pre noi dupre 

muitimea milei tale. Cämärile lor le umple de tot 

binele; cäsetoriile lor în pace si întru unire le 

păzeşte ; “pre prunci ii crește, tinereţea o îndrep- 

teză, bätränetea o întărește, pre cei mici la suflet, 

îi mângâe; pre cei risipiţi îi adună, pre cei rä- 

täciti îi intõrce şi-i împreună cu sânta ta catoli- 

cescă şi apostolescä Biserică; pre cei bäntuiti 

de spirite necurate îi scapă; cu cei ce umblă pre 

ape umblă împreună, cu cei ce călctorese îm- 

preună călătoreşte ; võduvilor le ajută, pre scraci 

îi apără, pre cei robiti îi libereză, pre cei bolnavi 

îi tämädueste. Adä-ti aminte, Dömne, si de cei ce 
sunt în judecăți, în închisori, în exil, în amară 

robie si. in tõtä întristarea, nevoia și împresura- 

rea. Adä-ti aminte, Dumnedeule, si de toţi cei ce ` 
aü trebuintä de marea ta milostivire si de cei ce ne 
iubesc pre noi, si de cei ce ne urăsc, şi de cei 
ce ne-ai poruncit noi nevrednicilor să ne ru- 
găm pentru dinsii. Adä-ti aminte, Domne Dum- 
nedeul nostru, si de tot poporul tšü si preste 
toți varsă mila ta cea bogată, dând tuturor ce- 

rerile cele spre mântuire. Si de cei ce noi nu ne-am 
adus aminte din nestiintä, sau uitare, sai mul- 
timea numelor, însuți adä-ti aminte, Dumnedeule, 
cela ce știi vârsta fie-căruia Si numirea, cela ce 

ştii pre fie-carele din pântecele maicei lui. Căci 
tu eşti, Dõmne, ajutoriul celor fără de ajutoriü, 
nădejdea celor fără de nădejde, mântuitoriul ce- 
lor înviforați, limanul celor ce umblă pre ape, vin- 
decătoriul bolnavilor; însuți tuturor tote le fii, 
cela ce ştii pre fie-carele şi cererea lui, casa si 

trebuinta lui. Päzeste, Domne, oraşul si "Tara 
acesta şi tote cetăţile, orașele si satele, de fõmete, 
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de ciumă, de cutremur, de potop, de foc, de sa- 

bie, de năvălirea altor neamuri si de r&sboiul cel 

dintre noi. 

ntšiü pomeneşte, Dömne, pre prea-säntitul Ar- 
hiepiscopul si Mitropolitul, sau Episcopul nostr 
( cutare), pre carele il därueste säntelor tale Bise- 
rici, in pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelung 

îndilit, drept îndreptând cuvântul adeverului tšü. 

Si pre toţi si pre tote. 

dä-ti aminte, Dömne, de tótă Episcopia orto- 

docșilor, carii drept învaţă cuvântul adevărului tšü. 

dă-ți aminte, Domne; dupre mulţimea induräri- 

lor tale, si de a mea nevrednicie. Tartä-mi totă 

gresala de voe si fără de voe; si să nu opresti 

pentru păcatele mele darul Sântului tšü Duh de 

la darurile ce sunt puse înainte. 

dä-ti aminte, Dömne, de preotime, de cea intru 

Christos diaconie si de tot cinul preotesc; si sä 

nu ne ruşineză nici pre unul din noi, carii în- 

cungiurăm sântul teii Altariu ; cerceteză-ne pre noi 

cu bunătatea ta, Domne; arată-te noi cu boga- 

tele tale îndurări; aer potrivit şi de folos dăru- 

este noi; ploi line därueste pămentului” spre 

aducere de râdă; bine-cuvinteză cununa anului 

bunätätei tale; fă să înceteze desbinările Bise- 
ricilor ; stinge întăritările păgânilor; resculärile 

eresurilor degrabă le nimiceste cu puterea Sântu- 
lui tšü Duh; pre noi pre toți ne primește întru 

împărăţia ta, fâcendu-ne fiii luminei si fii ai dilei; 
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pacea ta şi dragostea ta därueste-o noi, Dómne 
Dumnedeul nostru ; căci tóte ne-ai dat noi. 

Preotul Kefonis : 

Si ne dă not cu o gură si cu o inimă, a 
mări şi a cânta prea cinstit şi de mare cuviinţă Nu- 
mele t&u, al Tatălui, și al Fiiului, si al Sântului Duh, 

acum şi pururea gi în vecii vecilor. Corul: Amin. 

Apoi Preotul se întârce cătră popor gi bine-cu- 

võntänd dice: 

Si fie milele marelui Dumnedei si Mäntuito- 
riului nostru lisus Christos, cu voi cu toți. 

Corul: Și cu duhul tšü. 

lar Diaconul esind stă la obicinuitul loc gi dice Eetenia : 

(lar de nu este Diacon, dice Prectul). 

P re toți säntit pomenindu-i, tarä şi tară cu pace, Dom- 
nului să ne rugăm. Corul: Dõmne miluește. 

P entru cinstitele Daruri ce sai adus și saü säntit, Dom- 

nului să ne rugăm. 

Ca iubitoriul de 6meni Dumnedeul nostru, cel ce le-ai pri- 
mit pre dinsele în sântul cel mat pre sus de ceriuri și inte- 
legătoriul s&i Altariü, întru miros de bună miresmä duhovni- 
câscă, să ne trimitä noi dumnedešsca milă și harul Sântului 
Duh,-să ne rugăm. 

P entru ca să ne izbăvim noi de tot necazul, mânia, pris 

mejdia si nevoia, Domnului să ne rugäm. ri 

|  Iar Preotul se rõgä în taină : 

“umnedeul nostru, Dumnedeul mäntuirei! 
Tu ne învaţă a-ți multämi cu vrednicie 
pentru facerile tale de bine, ce le-ai făcut 

"și faci cu noi. Tu, Dumnedeul nostru, ca- 
rele ai primit darurile acestea, curäteste-ne 

pre noi de tâtă întinăciunea trupului şi a sufletu- 
lui, gi ne învață a sčvêrşi sânțenie întru frica ta; ca 

(O) 
AE 
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întru curată mărturisirea cunoștinței nostre, pri- 
mind noi parte din cele sânţite, să ne unim cu 
sântul Trup si Sânge al Christosului tšü; şi pri- 
mindu-le pre acestea cu vrednicie, să avem pre 
Christos -vietuind în inimile nâstre si să fim 
templu al Sântului töü Duh. Aşa Dumnedeul nos- 
tru, si pre nimenea din noi să nu invinovätesti 
de aceste infricosate si cereşti Taine, nici să-l 
faci a fi neputincios cu sufletul si cu trupul, din îm- 
pärtäsirea acestora cu nevrednicie ; ci dä-ne noi 
până la suflarea cea mai de pre urmă a nõsträ, 
cu vrednicie a primi partea sänteniilor tale, ca me- 
rinde pre calea vietei vecinice si spre răspuns 
bine primit la înfricoşata judecată a Christosului 
tõu. Ca şi noi împreună cu toți Säntii, carii din 
véc bine au plăcut ţie, să ne facem pärtasi veci- 
nicilor tale bunätäti, ce le-ai gătit celor ce te iu- 
besc pre tine, Domne. 

pära, mäntueste, milueste si ne păzeşte pre not, Dum- 

nedeule, cu darul tei, Corul : Dâmne milueste. 

iua tõtä desevârșită, säntä, cu pace si fără de păcat, la 
Domnul să cerem. Corul: Da Dâmne. 

nger de pace, credincios, indreptätoriü, päzitoriü suflete- 
lor și trupurilor nostre, la Domnul să cerem. 

~ Milá si ertare de păcate și de gresalele nõstre, la Domnul 
să cerem. a 

ele bune și de folos sufletelor nöstre și pace lumei, la 

Domnul să cerem. 

eea-l-altă vreme a vieţei nõstre,in pace şi întru pocăință a 

sevõrsi, la Domnul să cerem. 

fõrgit crestinese vietei nostre, fără de patimä, nerusinat, 
cu pace, si respuns bun la infricosatul județ al lui Christos, 
să cerem. 

nirea credinței gi împărtăşirea Sântului Duh cerând, pre 
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Z noi insine şi unit pre alţii, si tótă via a nõsträ lui Christos 3 

a Dumnedeü să o dăm. Corul; Tie Domne. é 

Preotul Eefonis: 

Si ne învredniceşte pre noi, Stepâne, cu îndrăz- 

nire, fără de osîndă, să cutezăm a te chiema pre | 

tine Dumnedeul cel Ceresc, Tată, şi a dice. 

Cel mat mare dice : Tatăl nostru carele ești in ceriuri. 

Preotul Ecfonis : 

Că a ta este împărăţia, si puterea, și mărirea, a 

Tatălui, şi a Fiiului, și a Sântului Duh, acum 

si pururea și în vecii vecilor. Corul: Amin: 

Preotul: Pace tuturor. Corul: Și Duhului tei. 

Diaconul: Capetele vóstre Domnului să le ple- 

cati. Corul : Tie Dömne. 
7 

| lar Preotul së-rógā : 

1° tëpâne Dómine, Părintele îndurărilor si Dum- 

> nedeule a tótă mângâerea, pre cei ce și-au 

A plecat tie capetele bine-cuvintezä-i, sänteste-i, 

+4. päzeste-i, intäreste-i, îmbărbăteză-i, dela tot 

lucrul rău depărteză-i, si cu tot lucrul bun 

| uneste-i și-i invredniceste fără de osindä a se 

| impärtäsi de aceste prea-curate si de viatä-fäcš- | =| 

tre Taine, spre ertarea păcatelor si împreuna- 

rea cu Säntul Duh. 

Preotul Ecfonis: 

Cu darul si cu indurärile si cu iubirea de 6- 
meni a unuia născut Fiiului tšü, cu carele îm- 

preună bine ești cuventat, cu prea sântul, şi bu- 

| nul, şi de viață făcetoriul tšü Duh, acum si pu- 

4, | rurea şi în vecii vecilor Corul: Amin. 
Age 
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t Ta 
a aminte, Domne Iisuse Christâse, Dumne- 
deul nostru, din sânt Locasul tšü si de pre 
scaunul mărit al împerăţiei tale, şi vino ca 
să ne säntesti pre noi, cela ce sus sedi 
împreună cu Tatäl și aicea împreună cu 

noj nevedut petreci. Și ne invredniceste, prin mâ- 
na ta cea puternică, a ni se da noi prea curat 
Trupul teü si cinstitul Sânge, si prin noi la tot 
poporul. 

Dumnedeule, eurățeste-m& pre mine păcătosul și mě miluește. 

ă luăm aminte. ăi 

Säntele Säntilor. | 

Unul sânt, unul Donin lisus Christos, întru mä- 

rirea lui Dumnedei Tatăl, Amin. 

ultämim ţie, Dömne Dumnedeul nostru, 
pentru impärtäsirea säntelor, prea cin- 
stitelor, nemuritorelor si cerestelor tale 
Taine, ce ni le-ai dat noi spre face- 

rea de bine, si säntirea, şi tämäduirea su- 
fletelor şi a trupurilor nõstre. Insuti Stšpäne a 
tote, fă ca impärtäsirea sântului Trup si a Sân- 
gelui Christosului tău să fie noi spre credință 
nerusinatä, spre dragoste nefätarnicä, spre pli- 

„i SS ge A 
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nirea intelepciunei, spre tămăduirea sufletului și | 

a trupului, spre gonirea a tot protivnicului, spre 

paza poruncilor tale, gi spre r&spuns bun pri- 

mit la infricogata judecată a Christosului teü. 

Si cele-l-alte dupre rânduslă, precum sai arătat la Liturgia 

sântului loan Ohrisostom, Diaconul : 

D repţi primind dumnedeestile, sântele, prea curatele, ne- 

muritörele, ,cerestele gi de viață täeötõrele, înfricoşatele ale 

lui Christos Taine, cu vrednicie să multämim Domnului. 'orul 

Dömne milueste. 
b 

A pără, mäntueste, milueste si ne păzeşte pre noi, Dumne- 

deule, cu darul tăi. f 

Diua tótă desăvârșită, sântă, cu pace gi fără de păcate ce- | 

rând, pre noi înşine, şi unul pre altul, și totă viața nõsträ lui 

Christos Dumnedeü să o dăm, Corul : Tie Domne. 

Preotul Ecfonis: 

Că tu esti säntirea nõsträ, şi ţie mărire înăl- 
täm, Tatălui, si Fiiului, si Sântului Duh, acum 
şi pururea,si în vecii vecilor.Corul: Amin. 

Preotul : Cu pace 'să esim. Corul: Intru numele Domnului. 

Diaconul: Domnului să ne rugăm : Corul: Dâmne miluește. _ 

Apoi Preotul egind cetește rugăciunea Amvonului : 

el ce bine-cuvintezi pre cei ce bine te cu- 
vinteză, Dómne, si säntesti pre cei ce nă- 
d&jduesc întru tine ; mântuește poporul tei 

4 si bine-cuvinteză mostenirea ta; plinirea Bi- 

sericei tale päzeste-o, sänteste pre cei ce iubesc 

bunä-cuviinta Casei tale. Tu pre acestia ii prea 

măreşte cu dumnedecscă puterea ta, si nu ne lăsa 

pre noi cei ce nädõjduim întru tine. Pace lumei 

tale därueste, Bisericilor tale, Preotilor si bine- 

credinciosului Regelui nostru (cutare ), ostasilor 
lui si la tot. poporul töü. Că ori-ce dare bună 
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şi Ori ce dar desšvõrsit de sus vine de la tine, 
Părintele luminilor ; si ție mărire, si multämire, 
si inchinäciune inältäm, Tatälui, si Fiiului, si Sän- 
tului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. 

imita: 

linitu-sa si sa söversit, cât este dupre 
a nostră putere, Christöse Dumnedeul nos- 
tru, Taina economiei tale ; căci avem amin- 
tirea mortei tale, võdut-am chipul invie- 

rei tale, umplutu- ne-am de a ta nesfersitä viaţă, 
îndulcitu-ne- am de hrana ta cea neimputinatä, 
de care bine-voeste a ne învrednici pre noi pre 
toți şi in vecul ce va să fie; cu darul celui färä 
de inceput al tšü Pärinte, si al prea säntului, și 
bunului, și de viaţă fäcetoriului tõu Duh, acum 
Și pururea şi în vecii 207. Amin. 

: Cel ce a in- 

viat din morți. 

hristos adevăratul Dumnedeul nostru, pen- 
tru rugăciunile prea Curatei Maicei sale, -a ce- 

lui întru sänti părintelui nostru Vasilie cel mare 

Arhiepiscopul Chesariei Capadociei, si cu ale tu- 

turor Säntilor, să ne miluiască şi să ne mântu- 

jascä pre noi, ca un bun si dens ómenï A oi, 

: Mulţi ani, pr 

se dezbr: sant »stminte, í : Acum slobodeste; 

Sânte Dumnedeule: $i după Tatăl nostru : 

n tot pământul a esit vestea ta, ca unul ce a primit cu- 

vântul töü, prin carele cu dumnedeâscă cuviință at învăţat, 

firea celor ce sunt at arătat, şi obiceiurile 6menilor le-ak:îm- 
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podobit, Părinte Cuvióse, cela ce intäfogezi preoția împeră- 

tescă, rõgä pre Christos Dumnedeü să mântulască sufletele 

nostre. 

A rätatu-te-ai temeiü neclätit Bisericei, dând tuturor öme- 

nilor domnia cea netrecötõre, pecetluindu-o cu invõtäturile 

tale, arătătoriule de cele cereşti, Vasile Cuviose. 

iserica S-tul Ionică Zlătarr din București. 
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PENTRU LITURGIA MAI INAINTE SANTITÀ ȘI DUMNEDEEASCĂ. 

În sântul și marele Post, când urmâză a face Preotul Li- 
turgia maï "nainte säntitä, Duminică la Proscomid:e face dupre 

obicei; si după ce tae întâia Pâne, o junghie și o împunge ; 
tae pre cele-l-ulte Pâni(pentru câte Liturgii arc asõvõrsi pres- 
te septămână), puiudu-le pre lângă cea dintšiü. dicõnd Ja fi- 
este-carele dintrimsele, ca și la cea dintšiü: Intru pomenirea 

Domnului ; Ca o oae ; Injunghie-se ; şi: Unul din ostași. Apoi 
tõrnä în sântul lotir Vin si Apă, dicând cele obiciuuite; gi le 

acopere cu säntitele acopereminte si tamäiazä - dicând rugă- 

ciunea punerei înainte. Și aşa începe Dumnedetsca Liturgie, 
şi o s&vârşaște dupre obiceiü. lar când va să bine-cuvinteze 

Pânile, după chiemarea Sântului Duh, dice : Fă adică Pänea 

acesta (cu număr de unul, căci unul este Christos ; far să nu 

dică Pânile acestea, cu număr înmulțit). Și când va vrea să 

le înalțe, la säutele säntelor, le înalță pe tõte iupreunä. Du- 

pă aceea sfäramä pre cea întâiii proscomiditä din ele, ii 

pune partea sa în säntul Potir si tõrnä cäldara dupre obi- 

ceiü. Apoi luând sänta Livguritä cu mâna dreptä o pune 

in sântul Sânge ; far cu mâna stângă ia fie-care Päne si o 

udă cu Linguriţa din sântul Sânge pre partea din cotro s'a în- 

semnat junghierea, adecă pre mied, si o pune în Cutie eu multă 

băgare de sémă, ca să nu se atingă de udätura ei Cutia; apoi 

ia şi pre cele-l-alte câte pre una, si face asemenea la fie- 

care gi le stringe pre tote în Cutie. După aceea Preotul se 

rõgä dupre obiceiü, sise impärtägaste, și ispräveste Dumnede- 

deâsca Liturgie dupre rândudlă. lar când va să facă Liturgia 

maï înainte säntitä, mai întâii Ya bine-cuvõntare de la cel mai 
mare, când se ceteste rugăciunea: Stepâne Domne Tisuse 
Christose, la a noua 6ră. Apol se închină pe la sântele Leóne, 
gi intrând în sântul Altariü se îmbracă cu sântele Vest- 
minte, numai bine-cuvântându-le si s&rutându-le, iar altele 
nimic dicönd asupră-le, fără numai : Domnului să ne rugăm, 
la fie-carele Vestmânt, Și după Apolisul orei, luând Dia- 
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conul bine-cuvântare, ese gi stând la, obicinuitul loc, je, cu 

glas: Bine-cuvintdzä Stöpdne, lar Preotul dice cu glas: Bine- | 

cuvõntatä este împerăţia. Și îndată Belisiarhul : Venifi sü ne 

închinăm, de 3-ori. Bine-cuvintdzä. suflete j al meŭ: Psalmul 

103. Şi Preotul ceteşte Rugăciunile Vesperinei. lar Diaconul 

de este, merge la Proscomidie, gi gätind Discul, Steluţa gi 

Acoperemântul, le duce la sänta Masă, și după sforșitul 

Psalmului, dice Eetenia: Cu pace Domnului să ne rugăm. 

Si după Ectonis, cetesc afară Catisma 18: Cătră Domnul când 

mam necäjit, tăcend şi poporul inchinäciuni la : Aliluia. La 

fie-carele Antiton, să dice Ectenia mică de Diacon și Ec- 

fonis de Preot. Și în vremea acésta Preotul desface säntul 

Antimis, gi pune Discul pe säntul Antimis, si luând sänta 

Pâne din Cutie o pune pre säntul Disc. Si bine-cuvõntänd tä- 

mäea, tämäezä Steluţa gi acoperemântul, și acopere Discul ; 
apoi luând cädelnita tämäeza Sântele, de 3-ori, gi face trei 
metanii mari. lar la: Mărirea a treia, paraeelisivrhul lovește 

întrun mic clopoțel, in sântul Altariü, ca cum ar vesti popo- 
rului ridicarea sântului Disc; iar Preotul ridicând sântul Dise 
pre cap, merge cäträ Proscomidie prin prejurul sântei Mese, 
mergând înaintea sa Diaconul cu lumînare și cu cädelnita tă- 
mäind, far poporul stă în genunchi cu fața la pământ cu mare 
umilință. Deci ajungând la Proscomidie, iarăşi loveşte in clo- 
potel si poporul se ridicä. Deci Preotul pune în säntul Potir 
Vin si Apă, dupre obiceiü, nimic dicõnd, nică rugăciunea pu- 
nerei înainte, ci acoperindu-le tace si dice numat: Pentru 
rugăciunile sänfilor părinţilor noștri ; căci este säntitä mai 
nainte gi sõversitä acâstă jerttä. Și apoi stringe sântul Anti- 
mis. lar după catismä: Dimne strigat-am. Și stihirile dupre 
Tipic. Mărire și acum, A Născătârei. Intrare cu Cädelnita. lar 
de se va ceti Evangelie, precum la aflarea Cinstitului Cap al 

Pio oua LAC E a e aa oa 
elor Patimi, atunci fac intrare cu Evanghelia. Diaconul: Cu 

înțelepciune, drepți. Și cântă: Lumină lină. Diaconul: Să luăm 
aminte, Preotul i Pace tuturor. Diaconul: Cu infelepciune. 
Ceteţul : Prochimen si Parimia ; și al doilea Prochimen. Și după 
acesta dice Diaconul cu glas: Porunci]t, lar Preotul luând 
cu amändouš mânile sfesnicul cu Cädelnita, stă inaintea sân- 
tei Mese căutând spre răsărit, gi însemnând cruciş dice : Cu 
înțelepciune drepți. Apoi întorcându-se spre apus cătră popor, 
qice: Lumina lui Christos luminéză tuturor. Ceteţul: Dela Pilde 
cetire. Diaconul: Să luäm aminte. Parimia. Și după termi- 
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ice Preotul : Pace ție. Diaconul : Cu înțelepciune. Şi 
Preotul Cadelniţa împreună cu luminarea cântă : Să se 

găciunea mea. Si dupi ce cântă Preotul, Corul 
Geiași. Apoi ceteste însuși Preotul Stih 1 : Dimne 
cântă Corul al doilea : Să se indrepteze. Preo- 

lea: Pune, Domne, pază gurei mele. Corul ân- 
e îndrepteze, Preotul Stih al 3-lea : Să nu abață 

a, ul al doilea: Să se îndrepteze. Apoi faräsi 
cotul în Altariii: Să se îndrepteze. Jar Corul ântăiii 

ütarea, dicând: Ridicarea mânilor mele. Și după 
al Antărei, însuşi Preotul plecând genunchile serõgä; 

i treï metanii. După aceea când este sărbătorea 
, saü altă sõrbätõre în care se cetegte Apostol si E- 

elie, atunci Diaconul, saŭ Preotul, dice: Să /uäm aminte, 
e Prochimenul Apostolului, ceteste Apostolul, gi se 

: Aliluia. Apoi Evanghelia. După Evanghelie, îndată Ecte- 
Să dicem toți. Tar la Intrarea cea mare, cântarea : Acum 
ile Ceresti. Rugăciunea Heruvimicõscä nu se dice, ci 
ind Preotul, saii Diaconul, dice Psalmul 50. Și după esi- 

cu sântele Daruri, împlinind cântarea : Acum Puterile Ce- 
facem tre! metanii, având capetele descoperite. Apoi 

ică Preotul acoperemõnturile de pre sântele Daruri, și le 
re cu Aerul cel mare. lar când are a înălța sänta Pâne, nu 

„cu multă frică, si se atinge de Dumnedeâsca Päne cu evla- 
cu frică, si dieând Diaconul : Să luăm aminte, Preotul 

unde : Cele mat nainte säntite, sântele säntilor. Si săvâr- 
te sânta Liturgie, precum dupre rânduială la rând se arată. 

ATARE PENTRU OARE-CARE INDREPTĂRI LA SLU- 
P JIRBA LITURGIBI CEI MAÑ INAINTE SANTITE. 

CC ade-se a ști, că la Liturgia cea mai 'nainte säutits, cân- 
ndu-se : Acum Puterile Ceresti, Preotul şi Diaconul după 

»tämäere merg la Jertvelnic, sitämäind preotul Jertvelnicul, ia 
Aerul şi-l pune pre umârul Diaconului; iar säntul Disc cu 
Dumnedeestele Taine le ia cu drepta si le pune pe capul sëŭ ; 
far säntul Pahar cu Vinul luându-l în stânga sa, îl fine în 
dreptul pieptului. Diaconul însă merge înainte cu cädelnita 
tămâind adese ori, si mergând nu dic nimic. lar intr'acest 
timp poporul stă plecat pănă la pământ întru adîncă tăcere, 

Dumnedeestile Liturgil. 
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pänä ce inträ in säntul Altariü cu Säntele. Deci la vremea îm- 

pärtäsirel, după ce dice: Cele mal înainte sänfite, sântele sänfilor, 

Preotul ridicä sântul Aer, Yar Diaconul întră in säntul Al- 

tariü şi stând aprope de Preot dice: A/dramä, Stăpâne, sänta 

Päne. Preotul o sfäramä pre ea cu multă luare aminte, în pa- 

tru pärti, dicând: S/ăramă-se și se împarte Mielul lui Dumne- 

dei. Si pune părticica in säntul Pahar nimica dicênd. ȘI 

Diaconul târnă Caldura în Pahar asemenea nimica dicõnd ; ȘI 

stă puţin mai de oparte. lar Preotul dice: Diacone apropre-te. 

Si viind Diaconul, face închinăciune cu evlavie, cerendu-sf er- 

tare şi dice: Zată viü la nemuritoriul Imperat ; gi: Dă-mi mie, 

Stepâne. lar Preotul luând o părticică din sântele Taine, dă 

Diaconului dicând : Diaconului saü lerodiaconului ( cutar), 

să dă cinstitul si säntul Trup si Sânge. Si sõrutänd Diaco- 

nul mäna Preotului, merge si stä din dosul säntei Mese, si 
plecându-și capul se râgă ca si Preotul. Asemenea si Preotul 
luând o părticică din sântele Taine, dice: Cinstitul si säntul 
Trup si Sânge ; si plecându-şi capul să rõgä, dicend: Cred 
Domne ; si: Al cinei tale; si: Nu spre judecată, tot. Și aga se 
împărtășește cu sântele Taine cu frică și cu tõtä evlavia. A- 
poi luând Preotul Buretele șterge mâna dicând: Mărire ție, 
Dumnedeule, de 3-ori. Și sărutând Buretele il pune la loc. 
Deci luând sântul Potir cu amândouă mânile, gustă de 3-ori, 

nimica dicend. Apoi își șterge buzele și säntul lotir cu aco- 
peremântul ce-l are în mâni și-l pune pe sânta Masă. Și lu- 
änd gi anafora și puţin vin cu apă, își cläteste gura și-și spală 
mânile și buzele, și stând puțin mai deoparte, dice rugăciunea 
multämirei tõtä : Multämim ţie. lar Diaconul nu bea atuncea 
din Potir, ci mai pre urmă după rugăciunea Amvonului, si după 
potrivirea părticelilor sântelor Taine ce aü rămas. (lar de slu- 
jeste Preotul singur tärä de Diacon, şi el după impärtäsirea sân- 
telor Taine nu bea din Potir, ci după terminarea säntel Liturgil, 
și după potrivirea säntelor Taine. Că măcar de este gi säntit Vinul 
prin părticelele ce s'aü pus in sântul Potir, darnu chiar in Dum- 
nedeescul Sânge; de vreme ce nu s'aŭ dis cuvintele sânțirei preste 
dinsul, precum se face la Liturgia Marelui Vasilie gi a sântului 
Ión Chrisostom). lar Diaconul luând sântul Disc, îl ridică de- 
asupra sântului Potir, gi şterge Sântele cu Buretele, nimica di- 
cênd. Şi închinându-se de 3-ori, deschide Ușile Impărăteşti. 
Apoi luând säntul Potir de la Preot dice dipre rânduslă: Cu 
frica lui Dumnedeü : gi cele-l-alte dupre cum la rând se arată. 

0 OD o 
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A SÂNTULUI 

Saü Liturgia celor mai înainte säntite. 

ine-cuvintezä, Stšpäne. 
| 

ine-cuvõntatä este împărăţia Tatälui, și a 

Fiiului, si a Säntului Duh, acum si puru- 

rea, si în vecii vecilor. Coru! : Amin. 

eniti să ne inchinäm, 

ine-euvintõzä, suflete al meü, pre Domnul. 

u pace Domnului să ne rugăm. ul: Dömne milueste. 

entru pacea de sus și pentru mântuirea : 

entru pacea a tâtă lumea și pentru bună starea: 

entru sântă Biserica acesta: 

entru Prea Säntitul Arhiepiscopul și Mitropolitul (sui 

entru bine-eredinciosul și de Christos iubitoriul (cutare): 
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| Pentru ca să-i ajute gi să-l supue subt piciõrele lui: 

Pentru sânt Lăcaşul acesta : 

Pentru bună întocmirea vâzduhurilor : 

Pentru cet ce îndtă şi călitorese : 

Pentru ca să ne isbăvim noi de tot necazul : 

Apără, mäntueste, milueste : 

Pre prea sânta, Curata, pre bine-cuvõntata : 

3 Ecfonis : 

Că ţie se cuvine tõtä mărirea, cinstea si inchinäciunea, 

Tatalui, si Fiiului, şi Säntulut Duh, acum și pururea și în ve- 

cii vecilor. Corul: Amin. 

RUGĂCIUNEA ANTIFONULUI INTEIU 

pă õmne, îndurate şi milostive, îndelung răb- 
y dätoriule si mult milostive, ascultă rugă- 
-Meciunea nõsträ si ia aminte glasul cererei 

E are fă cu noi semn spre bine; îndrep- 
etezä-ne pre noi la calea ta, ca să umblăm în- 

tru adeverul tšü; veseleste inimile n6stre, ca să 
ne temem de numele t&u cel sânt, pentru că mare 
esti tu şi faci lucruri minunate. Tu esti Dum- 
nedeü singur şi nu este asemenea ţie, Dömne, 
puternic întru milă și bun întru tărie, spre a a- 
juta si a mängäia și a mântui pre toți cei ce 
se încred întru numele töü cel sânt. 

Diaconul: larä gi iară cu pace. Corul : Dâmne milueşte. 

A pără, mântuește, milueste. Pre prea sânta Curata. 

Cu glas mare: 
(9) A 9 R A ë . . 

(ăa ta este st&pânirea, și a ta este imperăția şi puterea 
A pa ia “ d AF a ig Di Yy nie y Q și mărirea, a Tatăluï, gi a Fiiului, și a Sântului Duh, acum si 
pururea gi în vecii vecilor. Cory]: Amin. 

\icea Preotul aducând Discul, Steluţa şi Acoperemeutul de la 

Proscomidie la sânta Masă, desveleste sântul Antimis si le 
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Omne, nu cu mânia ta ne mustră pre noi, 
nici cu urgia ta ne certă pre noi; ci fă 
cu noi dupre mila ta, vindecătoriule şi 

tămăduitoriule al sufletelor nostre. Indrep- 
teză-ne pre noi la limanul voci tale; lumineză 

ochii inimilor nostre spre cunoştinţa adevărului 
töü; si ne därueste noi ršmäsia a dilei de acum 
să fie pacinicä si fără pčcat, si tot timpul vietei 
nostre; pentru rugăciunile Prea säntei Näscetörei 
de Dumnedei si a tuturor Säntilor. 

larä şi iară Domnului să ne rugăm. Apärä, män- 
tueste, milueste. Pre prea sänta Curata. 

ä bun și iubitoriü de 6meni Dumnedet esti, si ţie mărire 
înălțăm, Tatălui, si Fiiulut, și Sântului Duh, acum si pururea 

- si în vecii vecilor. Amin. 

õmne Dumnedeul nostru, adä-ti aminte de 
noi pšcätosii și netrebnicii robii tši, când 
chiemăm numele töü cel sânt si vrednic 

de închinat, și să nu ne rusinezi pre noi în 
așteptarea milci tale; ci ne därueste noi, Dâmne, 

tote cererile cele spre mântuire, şi ne învredni- 
ceste să te iubim și să ne temem de tine din tâtă 
inima nostră, și să facem întru tote voza ta. 

lară și fară cu pace Domnului să ne rugăm. Apä- 
rä, mäntueste, milueste. Pre prea sänta Curata. 

átu ești Dumnedeul nostru, Dumnedeul carele miluestisi 
mântuești, și ţie mărire inäljäm, Tatălui, si Fiiului, si Säntului 
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Duh, acum şi pururea gi în veci vecilor. Corul Amin. Şi si 

cânta: Dõmne strigat-am. 

lar Diaconul täimalaza lupre vänduela. Intrare cu cädelnita. 

RUGACIUNEA INTRAREI: 

> ara si diminâța si amiadä-di, lăudăm, bi- 
92) ne-cuventăm, multämim şi ne rugam ție, 

A+ Stăpâne al tuturor, iubitoriule de omeni 

x Dâmne; îndrepteză rugăciunea nostră ca 

%9 tämäia înaintea ta si nu pleca inima nós- 
trä spre cuvinte, sau cugete viclene, ci ne izbă- 

veste pre noi de toți cei ce vâneză sufletele nostre, 

că spre tine sunt, D6mne, Dâmne, ochii noștri si 

în tine am nădâjduit să nu ne rusinezi pre noi, 

Dumnedeul nostru. Că ţie se cuvine tõtä mărirea, 
cinstea si închinăciunea, Tatälui, și Fiiului, si Sân- 
tului Duh, acum şi pururea si în vecii vecilor, 
Amin. 

lar după intrare, dice Diaconul,?saü Preotul, cu glas: 
Cu înțelepciune, drepți Cel mai mare: Lumină lină Diaconul : 
Să luăm aminte. Preotul: Pace tuturor. Diaconul: Cu inte- 
lepeiune. ('etetul : Prochimen 1-iü; si cetire din Facerea. Si 
ale doilea Prochimen. După acesta dice Diaconul cu glas: 

Porunciţi. lar Preotul luând stesnicul cu lumânarea si eu 
cadelniţa cu amândouă mânile, căutând cătra resărit, dice cu 
glas : Cu înțelepciune, drepţi. Apoi intoreõndu-se spre apus 
caträ popor dice: Lumina lui Christos luminezä tuturor. Si 
cetetul dice Parimia. lar de se va întâmpla să fie serbatore, 
sait Sânt cu Polielet, să se cetescă si Parimiile serbătârer, sati 
ale Sântului ce se va întâmpla. lar după ce cântă: Preotul : 
Să se îndrepteze rugăciunea mea, dice Diaconul: Ectenia. 
(lar de se serbeză vre-un sânt ce are Polieleii, sau este 
hramul Bisericei, în dilele Postului, atunci Preotul după : Să se 
îndrepteze nu ice Hotenia : Să dicem toți, ci îndată: Să 
luăm aminte. Si Cetetul Prochimenul Apostolului şi ceteste 
Apostolul. In urmă cântă Aliluia şi cetește Evanghelia. Apoi 
Kctenia acesta). 

< 



CEA MAI INAINTE SANTITA 151 

J 
ă dicem toți din tot sufletul gi din tot cugetul nostru, să 

dicem : Dömne milueste. 

“mne a tot Stöpänitoriule, Dumnedeul Pärintilor noștri, 
rügämu-ne ţie, audi-ne gi ne milueste. 

ilueste-ne pre noi, Dumnedeule, dupre mare mila ta, 
rugämu-ne ţie, audi-nesi ne milueste. |: Dâmne milueste, 

õmne Dumnedeul nostru, primește acestă 
rugăciune stăruitore de la servii tei, şi ne 
milueste pre noi dupre mulțimea milei tale, 

si trimete indurärile tale preste noi si preste 
îi poporul tšü, carele aşteptă de la tine multă 

milă. 

ncă ne rugăm pentru Prea-säntitul Arhiepiscopul şi Mi- 
tropolitul ( cutare), şi pentu toți fra- 
ţii noștri cei întru hits. 

incă ne rugăm pentru. bine credinciosul si de Christos iu- 
bitoriul Regele--nostru ( cutre-),;=pentru St&pânirea, Biruinta, 
petrecerea, pacea “sänetatea, mäntuirea; lăsarea, gi ertarea. pë- 

catelor luă ; și pentru ca~ Domnul Dümnedeul nostru mai mült 
să-i ajute za să-i îndrepteze calea lui întru tote si să supue 
subt picidrele lut pre tot vrăjmaşul-şi împrotivnicul. 

neă ne rugăm pentru fraţii; Preoţii, leromonahii, Terodia- 
conit şi Monahii, si pentru toţi cei întru Christos frații noştri. 

neä ne rugăm pentru fericiți şi pururea pomenitit Ctito- 
rii sântului Löcasului acestula, si pentru toți cei mai nainte 

adormiti părinți si frații noștri, carii zac aicea gi pretutinde- 
nea ortodoegilor. 

neă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sänötatea, mân- 
tuirea, cercetarea, lăsarea și ertarea păcatelor servilor lui Dum- 
nedeü fraților sântului Lõcagulut acestuia, 

ncä ne rugäm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în 
sânta și întru tot cinstită Biserica acesta, pentru cei ce se 
ostenese, și cântă, gi pentru poporul ce stă înainte şi aşteptă 
dela tine mare gi multă milă. 
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| 

ă milostiv şi iubitoriü de omeni Dumnedeü esti, și fie 

mărire înălțăm, Tatălui, gi Filului, si Sântului Duh, acum şi 

pururea și în vecii vecilor, Corul: Amin. 

larăsi Diaconul dice Hietermă 

a ; : 
R ugați-vë cei chřemați Domnului: Corul ; Dâmne milueşte. 

C eï credincioşi pentru cei chiemafi săne rugăm, ca Dom- 

nul să-i miluiascä pre dînșii. 

S ă-i înveţe pre dingit cu cuvântul adevărului. 

Să le descopere lor Evanghelia dreptätel. 

S ä-i uniască pre dânşii cu sânta sa catolicescă si aposto- 

lescă Biserică. ; < 
A . A e A A . 

M ântuește, milueste, apară, şi-i păzeşte pre dinsii, Dum- 

nedeule, cu darul tšü. 

C ei chiemaţi capetele vóstre Domnului să le plecați. 

Corul : Tie Dömne. 

Dicând Diaconul acestă Ectenie, Preotul desveleşte säntul 

Antimis, 

RUGĂCIUNEA PENTRU CEĂ CHIBMATI. 

umnedeule, Dumnedeul nostru, Creatoriule 
Ay şi Fäcötoriule a tote, cela ce voesti ca toți 
să se mântuiască si la cunoștința adevč- 
„„yrului să vie, caută spre servii tăi cei chie- 
«mati şi-i izbäveste pre dinsii de rătăcirea cea 
veche şi de amägirile protivnicului ; chiamă-i pre 
dinsii la viaţa cea vecinicä, lumineză sufletele si 
trupurile lor; numeră-i pre dinsii cu turma ta 
cea cuvântătore, care chiamă în ajutor numele tei 
cel sânt. 

| Cu glas mare: 

Ca gi aceștia împreună cu noisă măriască prea cinstitul si 
de mare cuviință Numele töü, al Tatălui, și al Fiului, şi al Sân- 
tului Duh, acum și pururea si în vecii vecilor, Corul: Amin. 
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Ați sunteți chemaţi esiti. 

eï chiemati eșiţi. 

ätt sunteți chiemaf? egitt. 

a nimenea din cel chiemaţi, câţi suntem credincioși, Iura 
Şliară, cu pace Domnului să ne rugăm. Dömne milueste. 

a şi aceștia împreună cu not, 

i Ați sunteți chiemati esiti, cei chemați esiti; câți sunteți 
cäträ luminare esiti, rugaţi-vă cei cătră luminare. Dâmne 
milueste. 

redinciosilor, pentru fraţii carii cäträ säuta luminare se 
gatese şi pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. 

a Domnul Dumnedeul nostru să-i sprijiniascä pre dinsii 
şi sä-i împuterniciască, Domnului să ne rugăm. 

ă-ï lumineze pre dînșii cu lumina cunoștinței și a bunei 
credințe, Domnului să ne rugăm. 

ă-ï învredniciască pre dinsii în timp cuviincios de baia re- 
naştere, de ertarea păcatelor și de îmbrăcămintea nestrică- 
ciunei, Domnului să ne rugăm. 

4-1 renască pre ei, prin apă și prin Duh, Domnului să 
ne rugäm. 

ä'le däruiascä lor săvârșirea credinţei, Domnului să ne 

rugăm. e 

ăi numere pre dînșii cu sänta sa și alesa turmă, Dom- 

nului să ne rugăm. 

pără, mäntueste, milueste şi-i păzeşte pre dinsii, Dum- 

nedeule, cu darul tăi, 

ei cäträ luminare, capetele vóstre Domnului să le plecaţi. 
Tie Dâmne. 
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/ rată, Stepâne, fața ta preste cei ce se gä- 
„PA tesc cătră sânta luminare si doresc să scu- 
Kure întinăciunea păcatului ; lumineză gân- 

“dul lor, intäreste-i pre ei în credință, spriji- 
neşte-i în nădejde, desšvõrseste-i in dragoste, a- 
rată-i membre cinstite ale Christosului tšü, care sa 

dat pre sine rescumpărare pentru sufletele nostre. 
Cu elas mare 

Că tu esti luminarea nõsträ si ţie mărire înälțám, Tatălui, 
si Fiiului, a Sântului Duh, acum si pururea si in vecii veci- 
lor. Corul : Amin. 

Diaconul : 

N . . RA Ci . . 

(Aţi sunteți cäträ luminare esiti, ceï cătră luminare esiti ; 
Ady Y y ju v 9 S v Y câți sunteți chiemati esiti, ca să nu fie cine-va din cei chïe- 
mati ; câți suntem credincioși, iară si iară cu pace Domnu- 
lui să ne rugăm. (orul: Dömne miluește. 

Până aicea sunt acelea ce se încep din Miercurea cea de la 
mijlocul Postului. 

INTEIA RUGĂCIUNE A CREDINCIOȘILOR. 

umnedeul cel mare si lăudat, care prin 
mõrtea cea de viatä fäcötõre a Christo- 

/ sului tšü, din stricăciune întru nestricä- 
f vciune ne-ai mutat, Tu tote simtirile nóstre 
“ libereză- le de omorirea patimilor, puindu-le 

lor conducătorii bun gândul cel din lăuntru; şi 
ochiul să fie ne-impärtäsit de ori-ce vedere vi- 
clenä, iar audul ne-stršbätut de cuvinte desarte, 
şi limba să fie curată de vorbe necuviinci6se, 
Curäteste buzele nostre, cu care te lăudăm pre 
tine, Dõmne; mânile nostre fă-le să se feriascä de 
fapte rele, si să lucreze numai cele bine plăcute 

TT 
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ție ; întărind tote membrele si gândurile nõstre 
cu darul tšü. 

Apärä, mäntueste, miluește. Dõmme mi- 
lueste. Cu înțelepciune. 

ätiese cuvine totă mărirea, cinstea si inchinäcjunea, 
EREE a apă 3 pa 
Datălui, si Biului, si Sântului Duh, acum și pururea şi in ve- 
cil vecilor. Amin. : 

larä și iară cu pace Domnului să ne rugäm. 

Dömne milueşte. 

entru pacea de sus si pentru mântuirea sufletelor nós- 

tre, Domnului să ne rugăm. 

entru pacea a tõtä lumeu. pentru bună starea säntelor 

lui Dumnedeü Biserică şi pentru unirea tuturor, Domnului să 

ne rugăm. 

entru sântă Biserica acâsta, pentru cei ce cu credință? 

cu bună cucernicie si cu frica lui Dumnedeü întră într insa” 

Domnului să ne rugăm. 

entru ca să ne isbăvim noi de tot necazul, mânia, pri- 

mejdia și nevoea, Domnului să ne rugăm. 

tšpäne sânte prea Bunule, rugămu-te pre 

tine cel bogat în milă, milostiv fii noi 

păcătoşilor și ne fă pre noi vrednici de pri- 

mirea Unuia-născut Fiiului tšü şi Dumne- 

deului nostru, Impöratului mărirei; că iată 

prea curatul lui Trup si de viaţă fäcötoriul Sânge, 

întru acestă oră întrând, se vor pune înainte pre 

acestă tainică Masă, înconjurată nevădut de multi- 

mea oștilor cerești. Därueste-ne, ca impärtäsirea cu 

ele să ne fie fără de osîndă; pentru ca printr însele 

luminändu-ne la ochiul gândului nostru, fii ai lu- 

minei şi ai dilei să ne facem. 
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Diaconul : Apärä, mäntueste, milueste şi ne păzeşte pre noi, 

Dumnedeule, cu darul tăi, Corul : D6mne milueste. 

Diaconul: Cu înțelepciune. 

reotul cu OC tari 

Dupre darul Christosuluï töö, cu carele esti bine cuvântat, 
cu prea sântul, si bunul gi de viaţă făcătoriul töü Duh, acum 
si pururea si în vecii vecilor. Corul : Amin. 

ȘI Corul cântă: Acum Puterile Ceregti, împreună cu noi 
nevedut slujesc, că iată intră Împăratul märiret; iată jertfa tai- 
nică sõversitä, de dinsele se încungiură. Cu credință si cu dra- 
goste să ne apropiem, ca părtaşi vietef vecinice sá ne facem. 

Aliluia, Aliluia, Aliluia. 

lar Diaconul intrând pre usa cea despre miadä-nõpte în sântul 

Altariü si luând cadelnita tâmâiuză sänta Masă, Proscomidia, 

pre Preot, și afară de Altariü pre popor. După acesta stând împre- 

ună cu Preotul dic: Acum Puterile Cereşti, de 3-ori. Si înehimân- 

du-se de 3-ori, merg si aduc sântele Daruri, dupre cum mal îna- 

inte Sa aratatla fila 144; si mergând nu dic-nimie. Și intrând le 

pune Preotul dupre obiceiu pe sântul Antimis, şi le acopere nu- 

mai cu Aerul cel mare inimic dicând, ci numai tămâindu-le, Apoi 

Diaconul în timpul hotarit ese la locul obicănuit si dice Eetenia: 

Să plinim rugăciunile nostre celš de séră Domnului: 
Corul: Dâmne miluește. 

Peniru cinstitele și mai înainte säntilele Daruri ce sunt 
puse înainte, Domnului să ne rugăm. 

(a iubitoriul de ómenï Dumnedeul nostru să le primiască 
pre dinsele în säntul şi cel mai pre sus de ceriuri gi intele- 
götor'ul sõü Jertvelnic, întru miros cu bună mirezmä duhov- 
nicâscă, să ne trimitä not Dumnedešsca milă si darul Sân- 
tului Duh, să ne rugăm. 

Pentru ca să ne isbăvim noi de tot necazul, mânia, urgia 
si nevoea, Domnului să ne rugăm. 

lar Preotul sõ râgă i 

umnedeul "Tainelor negräite si nevädute, 
la care sunt visteriile cele ascunse ale in- 

A ţelepciunei si ale științei, carele ne-ai des- 
X0)”coperit noi servirea acestei liturgii si ne-ai 

“pus pre noi păcătoşii, pentru multă iubirea ta 



de Omeni, ca să-ți aducem ție daruri si jertve 
pentru pecatele nostre proprii si pentru nestiin- 
tele poporului ; însuţi nevădutule Impörate, cela ce 
faci lucruri mari şi neurmärite, gloriõse si mi- 
nunate, cărora nu este număr, caută spre noi 
nevrednicii servii tei, carii stăm înaintea sântului 
teu Altariü, ca înaintea tronului tšü de Heruvimi, 
pre carele odihnește Unul-născut Fiiul tšü gi Dum- 
nedeul nostru, prin aceste înfricoşate Taine, ce 
sunt puse înainte; şi eliberându-ne pre noi și pre 
credinciosul tšü popor din tõtä necurätia, sänteste 
sufletele si trupurile nostre ale tuturor cu säntire 
neluată ; ca întru conştiinţă curată, faţă nerusinatä 
şi inimă luminată, impärtäsindu-ne cu aceste Dum- 
nedeesti si säntite Daruri, şi prin dinsele înviind, 
să ne unim cu însuși Christosul tei, adevăratul 
Dumnedeul nostru, carele a dis: „Cel ce mănâncă 
Trupul meu si bea Sângele mei, întru mine rč- 
mâne si eu întru el“; ca locuind și trăind întru 
noi cuvântul tšü, Domne, să ne facem templu al 

întru tot sântului si inchinatului tšü, Duh, fiind 

eliberați de ori-ce vicleșug diavolesc, carele sõ 

lucreză cu fapta, sai cu cuvântul, sai cu gân- 

dul, şi să dobândim bunätätile cele fägäduite noi, 

împreună cu toți Säntii tei, carii din vec bine 

ți-au plăcut tie. 
Diaconul 

A pärä, mäntueste, milueste si ne păzeşte pre noi, Dumne- 

deule, cu darul tăi. Corul: Dâmne milueşte. 

Qara tâtă desăvârşit, sântă, cu pace și făra de păcat, la 

Domnul să cerem. 

J nger de pace, credincios, ndreptătoriŭ, päzitoriü sufletelor 

şi trupurilor nóstre, la Domnul să cerem. 

Milá şi ertare de põcate şi de gregalele nóstre, la Dom- 

nul să cerem. 
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Cele bune și de folos sufletelor nõstre gi pace lumei, la 

Domnul să cerem. 

Mõrsit cregtinese vietel nostre, fără de patimä, nerușinat, 

cu pace gi răspuns bun la infricogatul judeţ al lui Christos, 

să cerem, 

| nirea credinței și impärtäsirea Sântului Duh cergind, pre 

noi înșine, și uni! pre alții, și tõtä viața nostra lať Christos 

Dumnedeü să o dăm Corul : ie Dömne. 

Cu voce tăre: 

Si ne invredniceste pre noi, Stšpäne, ca cu 
indräznire si färä de osindä, sä cutezäm a te 
chiema pre tine Dumnedeul cel Ceresc, Tatä, $i 
a dice: 

Corul ' Tatăl nostru carele eşti n ceriuri. 

Preotul, cu voce tare : 

Că a ta este impõrätia, si puterea, şi mărirea, 
a Tatălui, si a Fiiului, si a Sântului Duh, acum 
şi pururea și în vecii vecilor. Corul: Amin 

Preotul: Pace tuturor. | 'orul : Și Duhului tei. 

Diaconul: Capetele vóstre Domnului să le plecați. 
Corul : Tie Dõmne. | 

lar Preotul se râpă; 

umnedeule cel singur bun si indurat, ca- 
rele in cele inalte locuesti si spre cele de 

“JOS priveşti, caută cu ochiul cel îndurat 
“spre tot poporul tšü, päzeste-l pre dinsul; şi 
me invredniceste pre noi pre toți fără de o- 

sindä a ne împărtăși cu fäcötõrele de viață Tai- 
nele tale, că ţie am plecat capetele nõstre, astep- 
tând mila ta cea bogată. 

Cu voce tare a 

(u darul gi cu îndurările, şi cu iubirea de 

-TEE Pee Me SAA 
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a a Unuia-născut Fiiului tšü, cu carele impreu- 
na bine-cuventat esti, cu prea sântul, si bunul, si de 
viaţă făcctoriul tšü Duh, acum şi pururea si în 
vecii vecilor. Amin. i 

a aminte, Dómne Iisuse Christóse Dum- 
nedeul nostru, din sânt Löcasul tšü şi de 
pre tronul mărirei Impörätiei tale, si ‘vino 
ca sänesäntesti pre noi, cela ce sus sedi 
impreunä cu Tatäl si aicea impreunä cu 

noi nevedut petreci ; şi ne invredniceste, prin 
mâna ta cea puternică, a ni se da noi prea cu- 
rat Trupul tšü si cinstitul Sânge, şi prin noi la 
tot poporul. 

Dumnedeule, euräteste-me pre 

mine pöcätosul. 3 i 

Sä luäm 

aminte, olas Cele mai inainte sän- 

tite, säntele säntilor. "Unul sânt. 

ustati si vedeți, că bun este Domnul. Aliluia, Aliluia, 

Aliluia. 

ulțămim ţie Mäntuitoriule, Dumnedeul 
tuturor, pentru tote bunätätile carele ne- 
ai dat noi, şi pentru impärtäsirea sân- 
tului Trup si Sängelui Christosului tei; 

si ne rugăm ţie, Stepâne, iubitoriule de 

Gmeni, päzeste-ne pre noi subt acoperemõntul a- 

ripilor tale; şi ne dă noi până la suflarea nós- 



tră cea mai de pre urmă, cu vrednicie să ne îm- Jj 

pärtäsim de Säntele tale, spre luminarea sufletu- | 

lui si a trupului şi spre moștenirea împerăției | | 

ceriurilor. 
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lar Diaconul, Sirin ênd DANÍ ( AUDTI DICCIU, 8S1 luand sal- 

tul Poti de la l'reot, (ICE : 

Cu frica lui Dumnedeü, cu credință şi cu dra- | 

goste să võ apropiați. | 

lar Corul cantä: 

Bine voi cuvõnta pre Domnul în tot timpul, pururea lauda 

lui în gura mea: Pânea cea cerescä şi Paharul vietel. Gus- 

tati şi vedeţi, că bun este Domnul. Aliluia, Aliluia, Aliluia. 

Dupa acesta Preotul dice : 

M ântueşte, Dumnedeule, poporul tšü şi bine- | 

cuvinteză moștenirea ta. 

Si după ce tămâiază Sântele, dă Cädelmita, si pune sântul 

Disc pre capul Diaconului ; iar Diaconul luându-l cu cucer- 

nicie, gi căutând afară cătră Uşi, nimic dicend, se duce la 
Proscomidie și-l pune acolo. Iar Preotul închinându-se si luând 

sântul Pahar, se întârce cătră Uşi, si căutând spre popor dice 

în taină : Bine-cuvõntat este Dumnedeul nostru ; si cu glas 

mare: Tot-duna, acum gi pururea şi în vecii vecilor, Corul : 

Amin. 

Si așa duce Sântele la Proseomidie. lar Corul cântă : 

Sa se umple gurile nostre de lauda ta, Dâmne, ca să läu- 

dăm mărirea ta, că ne-ai invrednicit pre noia ne împărtăşi cu 

sântele, dumnedeestile, nemuritõrele, prea curatele si de viață 

făcetorele, înfricoșatele tale Taime ; păzeşte-ne pre noi întru 
säntenia ta, tõtä diua să ne învăţăm dreptatea ta. Aliluia, | 

Aliluia, Aliluia. 
| 

Apoy Diaconul egind dinaintea 'Ugilor Impörätest! dice : 
[Dreptf primind dumnedeestile, sântele şi prea curatele, 

nemuritõrele, cereștile și de viață făcătorele, infricosatele ale 
lui Christos Taine, cu vrednicie să multämim Domnului. 
Corul: Dâmne milueşte. 
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pära, mantueste, milueste si ne păzeşte pre not, Damne- 

deule, cu darul tăii. 

ara totă desăvârşit, sântă, cu pace, si fără de păcate cer- 

Şind, pre noi înşine, si unul pre altul, și tõta viața nõstra lui 
Christos Dumncdeü să o dăm. Tie Domme. 

ă tu eşti santirea nostră, și ţie mărire inältam, Tatălui, 
TD Y Ga Y A Tsa 49) 5 

st Fiřuluï, si Sântului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. 

Amin. 

Cu pace să esim. Intru numele Domnului. 

Domnului să ne rugăm. Dömne milueste. 

tepâne A-tot-ţiitoriule, cela ce în înțelepciune 
ai creat totă făptura ; cela ce pentru nes- 
pusa ta îngrijire si multa bunătate, ne- 
ai adus pre noi în aceste prea cinstite di- 

le, spre curățirea sufletelor și a trupuri- 

lor, spre infrinarea poftelor, spie nădejdea invi- 

erei; carele prin patru-deci de dile, ai dat în 

mâna plăcutului tšü Moisi tablele cele scrise cu 

dumnedeesti litere; dă-ne şi noi, Bunule, să luptăm 

lupta cea bună, să severșim calea postului, să 

păzim credinţa nedespärtitä, să stärimäm cape- 

tele nevõdutilor balauri, să ne arătăm biruitori 

pecatului, si fără de osîndă să ajungem a ne în- 

china si sântei învieri. Că sa bine-cuventat si 
sa mărit prea cinstitul si de mare cuviinţă nu- 

mele töü, al Tatălui, si al Fiiului, si al Sântului 

Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. 

Amin. 
ie Numele Domnului bine-envõntat de acum si până în 

vée. Mărire, gi acum: i, al | Bine voii 

cuvõnta pre Domnul. 

Dumnedeestile Liturgir, 
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Ta õmne Dumnedeul nostru, carele ne-ai adus 
A W pre noi în aceste prea cinstite dile, și ne-ai 

| făcut pärtasi infricosatelor tale mistere, 
KO »uneste- -ne cu turma ta cea cuvântătâre şi 

$ "ne arată mosteni împerăţiei tale, acum şi pu- 

rurea şi în vecii vecilor, Amin. 

co PAAS 

lar Preotul ese, si stând la obicinuitul loc, împarte anafo= 

ra. DI dupä acesta face apolisul: 

C hristos adevăratul Dumnedeul nostru, pen- 
tru rugăciunile prea curatei Maicei sale, şi a Sântu- 
lui a eärnia este dia; si Acelui întru sänti Părintelui 
nostru Grigorie Dialogul, papa Romei, şi ale tu- 
turor Säntilor, să ne miluiască, şi să ne mântuias- 
că pre noi, ca un bun si de õmeni iubitorii. 

Acest apolis se face până în săptămâna Paştilor, căci în acâs- 

tă septămână se deosebese Apolisurile. Apoi rugăciunile de 

multämire. Acum slobodeste pre robul tšü, Stăpâne. Sânte 

Dumnedeule. Tatăl nostru. 

Si Troparul, Glas al 4-lea 

( ela ce de sus, de la Dumnedeii, ai luat dumnedeescul dar, - 

lăudate Grigorie, si cu puterea aceluea intärindu-te, de bunä 

voie al urmat säntei Evanghelii lui Christos, de la carele ai luat 

plata ostenelelor. tale, întru tot fericite, pre acela rogă-l, să 

mântuiască sufletele nostre. 

Condae. glas al 3-lea : 

Imcepătoriii te-ai arătat, aseminea lui Christos, mai marelui 

Pästorilor, gi părtaş călugărilor, părinte Grigorie, conducân- 

du-i cătră cetatea cea cerescä, de unde şi acum înveţi turma 

lui Christos poruncile lui, gi cu dinșii te bucuri si däntuestt in 

Corturile cereşti. 

Sfârşitul Dumnedeestii Liturgii cei mai îna- 
inte säntite. 



„2 TNA 3k k k 163 a 

Acum slobodeste, 
Tatăl nostru, 

Ši acum, Pentru rugăciunile tuturor Säntilor, 

Sânte Dumnede ule; 
Märire, 

Dömne, 

Domnului să ne rugäm. J C 
Domne milueşte. 

Omne, cela ce ai plinit tâte cu cuvântul 
tšü si ai poruncit pământului să scõtä 
multe feliuri e roduri, spre folosirea şi 

hrana n6stră ; carele pre cei trei tineri si 
pre Daniil, in Babilon, fiind hräniti cu semin- 

te, i-ai arătat mai frumoși de cât cei ce erau hräniti 
în desfătări ; însuți, întru tot bunule Imp&rate, si a- 
ceste seminte cu feliuritele roduri le bine-cuvin- 
tezä, şi sänteste pre cei ce. vor gusta dintr însele, 
căci acestea spre mărirea ta și spre cinstea si 
amintirea säntului ( ), sau pus înaintea ta 
de servij tõi, şi spre aducerea aminte de cei carii 
Sau sõversit întru buna credință. Därueste, Bunule, 
celora ce aŭ înfrumusețat acestea şi serbeză amin- 
tirea, tõte cererile spre mântuire si desfătarea bu- 
nätätilor tale celor vecinice; pentru rugăciunile prea | 
curatei Stepânei nostre de Dumnedeü Născetorei, 
şi pururea Fecidrei Mariei, și ale säntului ( ), 
a căruia amintire serbäm, si cu ale tuturor Sänti- 
lor tši. Că tu esti cela ce pihe- cuvintezi şi säntesti | 
tote, Christose Dumnedeul nostru, Și ţie mărire inäl- | cina 
täm, împreună si Părintelui töü celui färä de A. Eo 
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put, si prea sântului, si bunului, si de viaţă făceto- 
riului tei Duh, acum şi pururea siin vecii vecilor. 

| Corul: Amin. 
a li | \ i ENS . Gorul : Si de este la nie, onu! :Gu intelepeiune. ~% i 

Bine cuvinteză. ! reotul: Cela ce este bine-cuvêntat, 9 9018- 
lalte ale Apolisuluï. lar de este la Liturgie, ( orul cântă Fienume- 

le Domnului, de 3 OY] SI Psalmul 33 

>. tu A A Y 
D ine voiŭ cuvõnta pre Domnul în tótă vremea, pururea lauda 

luï în gura mea. Şi aşa împărțind anafora, face obicfnuitul 

Apolis al Liturgiei, şi es afară. 

CT SSI. SASE ENEA,“ a vez VOA a. Ca. Sa San. Sa 23 
ae e LEE 

RUGACIUNE 

LA BINE-CUVENTAREA SALCIILOR IN 
DUMINECA FLORILOR. 

Diaconul dice: Domnului să ne rugăm.Corul : Dâmne milueste. 
; . 7 

Preotul ceteşte rugăciunea acesta, : 

õmne Dumnedeul nostru, cela ce sedi pre 
| Heruvimi, carele ai ridicat puterea ta si 

Sw ai trimis pre Unul-născut Fiiul tei, Dom- 
CAF nul nostru lisus Christos, ca să mäntu- 

$  ăască” lumea prin Cruce, prin îngropare şi 
prin învierea sa ; la a căruia venire în Ierusalim 

“spre patima cea de bună voie, poporul cel ce şe- 
dea întru întuneric si în umbra mortei, luând sem- 
nele biruintei, adică ramuri de copaci si stâlpări 
de finici, mai înainte aü vestit învierea ; însuţi | 
Stšpäne, si pre noi, carii, dupre exemplul acelora, 
în prediua acesta a Serbătorei ținem in mâni stâl- 
päri si ramuri de copaci, şi carii ca si poporele 
acelea şi pruncii strigăm ţie: Osanna, päzes- 
te-ne ca cu imnuri, laude si cântări duhovnicesti, 
să ne învrednicim de fäcötõrea de viată înviere 
de a treia-di, în lisus Christos Domnul nostru, cu 
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carele bine-cuvõntat esti, cu prea säntul, si bunul, 
si de viață făcetoriul těù Duh, acum si pururea 
ȘI în vecii vecilor. Amin. 

LA BINE-CUVENTAREA MANCĂRILOR DE CARNE 
IN SANTA SI MAREA DUMINICĂ A PASTILOR. 

Bine-cuvântat este Duinnedeul nostru. ; 
Christos a înviat, ; Domnului să ne rugăm. 

> Dâmne milueste. 

autä, Domne Iisuse Christâse, spre aceste 
mâncări de carne și le sänteste pre ele, 
precum ai säntit berbecele, ce ti l-a adus 

credinciosul Avraam, mielul ce ţi-a adus 
Avel în jertfă, si vitelul cel gras, pre care ai po- 
runcit a-l junghia pentru Fiiul tšü cel rătăcit 
şi iarăși întors cătră tine. Pentru ca precum acela 
sa învrednicit a se bucura de harul tšü, aşa si. 
noi să ne bucurăm de aceste säntite si bine-cu- 

ventate de tine mâncări, ce sînt spre hrana nós- 

trå a tuturor. Căci tu esti hrana cea adevărată : 

si däruitoriul bunätätilor, și ție mărire inältäm 

împreună si Părintelui töü celui fără de început, 
si prea sântului Duh, acum si pururea si în vecii 
vecilor. Amin. 

7 
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Di ul: je ba Corul: , , 
Diaconul Donmului să ne rugăm. Dómne milueste. 

OT { SL cunea 1C( 

(XX tăpâne Domne Dumnedeul nostru, Creato- 
-^ riule si făcătoriule a tote, bine-cuvinteză 

» 7 „brânza acâsta şi (ousle,)și pre noi ne pä- 
| "zeşte întru bunătatea ta; ca gustând din 

ele să ne umplem de darurile tale cele bo- 
gate şi de nespusa ta bunătate. Că a ta este stc- 
pânirea, şi a ta este împărăția, și puterea, si mă- 
rirea, a Tatälui, și a Fiiului, si a Sântului Duh, 
acum și pururea si în. vecii vecilor. 0": Amin. 

2 DOOEOHOAHLOHLHAHHOLHHAH > s aa F: & 
E E Oh e A E E EEE 

RUGĂCIUNEA LA GUSTAREA STRUGURILOR IN DIOA 
DE 6 AUGUST. 

1). ine-cuvinteză, Dömne, acestă râdă nouă a vi- 
ei, carea prin temperarea aerului, prin pi- 
< cături de plõe şi prin liniştea timpurilor, ai 

/ bine-voit să ajungă la acestă stare de có- 
cere; pentru ca să fie spre veselie noî gus- 

tând din insasi roda viței, si aducendu-o ca dar 
spre curățirea pecatelor, prin säntitul Trup al 
Christosului tšü; cu carele împreună bine-cuvEntat 
esti, cu prea sântul, si bunul, si de viață fäcšto- 
riul töü Duh, acum și pururea si în vecii vecilor. 
Con Ain, 

N 

ar 
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tepâne Domne Dumnedeul nostru, cela ce 
ai poruncit fie-cäruia a aduce ţie pre ale 
tale dintru ale tale, dupre voința sa, si care 
resplätesti acestora cu bunätätile tale cele 

vecinice; cela ce cu bună plăcere ai primit 
aducerea văduvei „cea dupre putere, primește si 
cele ce acum sa adus de servul töü ( cı ), şi-l 
învredniceşte a se păstra acestea în vistieriile 
tale cele vecinice, dăruind lui folosirea cu abun- 
dentä de bunätätile tale din acestă lume, împre- 
ună cu tote cele ce-i suntde folos. Că bine-cuvân- 
tat este numele tei si prea-mărită împărăţia ta, 
a Tatălui, si a Fiiului, si a Sântului Duh, acum 
şi pururea Si în vecii vecilor. Corul: Amin. 

PARASTASULUI 

Sânte Dum- 
nedeule. Prea Sântă Treime. Tatăl nostru. | 

Că a ta este împărăţia ; ! d ele 1: Cu du- 
hurile drepţilor. Milueste-ne pren ï Dum- 
nedeule ; i i Dumnedeul 
duhurilor. Ca tu esti învierea. ut 

t ( Fie nu- 
mele Domnului ; 
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RANDUEALA 

PARASTASULUI INTRU AMINTIREA CELOR ADORMITI. 

Sara după apolisul Vesperinei, maï înainte de După-Cinarea 

mică, făcând Preotul început, se dice: Sânte Dumnedeule. Prea 

Säntä Treime. Și după Tatăl nostru : Preotul, Ecfonis, Corul: 

24 

'Froparele: Cu Duhurile dreptilor. Ectenia: Milueste-ne pre 
noi Dumnedeule; si cele-lalte. Si Rugăciunea: Dumnedeul 
duhurilor. Eefonis: Cá tu esti învierea. (Corul: Amin. Ceea 

ce eşti mai cinstită. Domne milueste, de 3-or1. Bine-cuvinteză. 
ȘI Apolisul. 

Cade-se a şti, că în dilele stptămânei, după apolisul Ves- 

perinei si a Ortririei, facem Litia aga: Luând Preotul Cădel- 
nita ese în a 3-a parte a Bisericef (Pridvor), mergend înaintea 
luă cu sfegnic ; far noi urmäm, cântând Stihira sântului, a că- 

rula este hramul, mergând în privdorul Bisericef ; și după sii- 
hiră, Preotul puind Epitrahilul pre sine dice: 

Bine-cuvântat este Dumnedeul nostru. lar nol. Amin. 
Sänte Dumnedeule. Și după Tatăl nostru, Eefonis : Ca a ta 
este împărăţia. Si Troparele acestea, glas.4: 

D . . Ar G E C 

Cu Duhurile drepţilor celor ce sai săvârşit, odihnește su- 
fletele servilor tet, Mântuitoriule, păzindu-le pentru viața feri- 
cită carea este la tine, lubitoriule de ómenï. 

. z Y A eu gy . Întru odihna ta, Dömne, unde toți säntit tõi se odihnesc, 
odihneşte și sufletele servilor tăi, că numai tu însuți eşti ïu- 
bitoriü de ömeni. Marire : 

"Tu eşti Dumnedeü, carele te-ai pogorit în Yad si ai des- 
legat legăturile celor ferecați ; însuți și sufletele servilor tăi 
odihneste-le.Si acum : 

U na Curată si prea nevinovatä Fecidră, ceea ce ai născut 
pre Dumnedeii fără de semintä, rõgä-l să se mâ 4 ntuiască su- 
fletele servilor töl. 

După acesta Preotul dice Betenia ; 

Milueşte-ne pre noi, Dumnedeule; si cele-lalte, Și rugăciunea: 
Dumnedeul duhurilor. Vedi pag. 80. 



RUGACIUNE 

DERERTARE LA MORŢI, CE SE CETESTE DE ARHIE- 
REU, TAR IN LIPSĂ SI DE PREOT. 

Domnului să ne rugăm. 

Gmne Dumnedeul nostru, cela ce cu inte- 
lepciunea ta cea negrăită ai făcut pre om 
din țârînă și l-ai format cu podöbä si 

frumusețe, si l-ai înfrumusețat ca pre un 
prețios şi ceresc dar, spre lauda şi buna cu- 

Viintä a märirei si împărăției tale, că l-ai produs 
dupre chipul si asemõnarea ta; dar călcând el po- 
runca învețăturei tale si fiind împărtășit chipului 
ŞI nepăzindu-l, pentru acâsta, ca rõutatea să nu 
se facă nemuritore, cu iubirea de 6meni ai porun- 
cit, ca un Dumnedeu al părinților noştri, ca îm- 

" preunarea si amestecătura acesta şi acestă legă- 
tură negräitä, prin voința ta cea dumnedeescă să 
se taie și să se desfacă. In cât sufletul să mergă 
acolo de unde și ființa și-a luat, până la obştesca 

înviere, iar trupul să se desfacă în acele din care 
este si alcătuit. Pentru aceea ne rugăm ţie, Pă- 
rintelui celui fără început, si unuia născut Fiiu- 
lui tšü si prea Sântului, de o ființă si viü-fäcetoriu- 
lui teu Duh, să nu lasi făptura ta acâsta a fi 
înghițită de periciune, ci trupul să se desfacă 
din cele ce sa alcătuit, iar sufletul să se asede 
in ceta Dreptilor. Așa, Domne Dumnedeul nos- 
tru, să învingă mila ta cea nemesurată si iubirea 
de Omeni cea neasemõnatä; si ori de a cădut ser- 
vul tšü acesta sub blästemul tatălui sõü, ori a ma- 
mei sale, sau sub blăstemul sšü, ori a amärit pre 
vre-unul din preoți si a luat de la dinsul legă- 
tură nedeslegată, ori a cădut sub grea afurisa- 



je 170 se 36 3 E 

nie Arhierescă, si prin neingrijire gi lene n'a dobän- | 

dit ertăciune, iartă pre acesta, prin mine pecătosul 

si nevrednicul servul tšü. Si trupul lui să se des- 

facä din cele ce s'a alcätuit, iar sufletul lui sä se 

| asede in corturile Säntilor. Așa, Domne Dumne- 

deul nostru, cela ce ai dat acestă putere corifeului 

töü Petru si celor-lalti sänti Ucenici si Apostoli 
ai tõi, ca să dea ertare de pöcate, si ai dis: câte 
vor lega si deslega, să fie legate si deslegate, şi prin- 

tr'insii, si not nevrednicilor cu iubire de ömeni ne-ai 

dăruit acestă putere; deslegă pre adormitul ser- 
vul tău (cutare ) de pecatul sufletesc și trupesc, 

si să fie ertat şi in vecul de acum si in celvii- 
toriu, cu rugăciunile prea curatei şi pururea Feci6- 

rei Mumei tale, şi cu ale tuturor Säntilor tei, Amin. 

ALTA RUGĂCIUNE 

Domnului să ne rugăm. 

e. tšpäne mult milostive, Dömne Iisuse Chris- 
=) tõse Dumnedeul nostru, cela ce pe corifeul 

«SAS teu Petru ai zidit biserica, si i-ai dat lui 
(4. cheile împărăției ceriurilor, si, după sânta 
— ta înviere din morți cea de a treia-di, prin 

harul tšü ai bine-voit a se da lui si celor-lalti 
Apostoli tõtä puterea de a lega si deslega p&ca- 
tele õmenilor, ca să fie legate si in ceriü câte de 
dinsii pre pământ s'au legat, si deslegate de asemi- 
nea în ceriü câte de dinsii pre pământ sau des- 
legat; cela ce ne-ai învrednicit pre noi, neînsem- 
natii şi nevrednicii servii tă, prin iubirea ta de 
Omeni cea nespusä, a fi următori tot aceluiași prea 
sânt dar si har, în cât și noi aşa să legăm şi să 
deslegăm cele ce se întâmplă în poporul töö; in- 

AD 
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suți, prea bune Impõörate, prin mine, umilitul si 
nevrednicul servitoriul t&u, iartă pre servul töü 
( _) de ori-ce in viața acesta a greşit ca un 
om; si lasă lui câte a pecătuit, cu cuvântul saü 
cu fapta, saii cu gândul, deslegându-i şi legătura 
ce ar fi în ori-ce chip pusă asupra lui, cu care 
însuşi cl din neluare-aminte sai din altă pricină 
sa legat pre sine, ori de la Arhiereü, sau dela 
alt-cine-va, prin pisma si conlucrarea diavolului 
a suferit o alunecare ca acesta; bine-voeste, ca 
un singur bun si mult îndurat, ca sufletul lui să 
se aşede cu Säntii, ce din vec aü plăcut ţie, iar 
trupul să se dea firei cei de tine zidite. Că bine- 
cuventat şi prea mărit;ești în veci, Amin. 

ă tu eşti învierea. ag. d 

ärire ţie Christóse Dumnedeule, nădejdea nõsträ, mărire 
ție. Mărire, si acum. Domnie milueşte, de 3971. Bine- 
cuvinteză 

ela ce a înviat din morţi, Christos adevăratul Dumnedeul 
nostru, prin rugăciunile prea curatei Maicei sale, ale säntilor, 

märitilor si întru tot läudatilor Apostoli, ale prea cuviosilor 

si de Dumnedeü purtătorilor Părinților noștri, si a säntulut şi 

Dreptului Lazăr celui a patra di înviat, şi ale tuturor Säntilor, 

sufletele servilor sõi celor mutați de la noi, în corturile drep- 

tilor să le asede, în sînurile lui Avraam să le odihniască, gi cu 

Dreptit să le numere, si pre noi să ne miluiască, ca un bun și 

de 6meni iubitorii. Amin, 

ecinica vâstră pomenire vrednicilor de fericire, și puru- 

rea pomeniți, părinți gi frați ai noștri, ori 

umnedleii să-l fericiască și să-l odihntascä pre dînșiă. si 
. Y . £ E G tu 

pre noi să ne miluïască, ca un bun si de ómenï řubitoriŭ. 

O TD 0 —- 
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Invetätura cum Se cade il fauce \ polis la Sëérbätorile Dom- 

nesti, a Matcei luy Dumnedeŭ, şi preste tot anul. 

Cade-se a şti, (0) Preote, ca cänd vel dice Apolisul dilef, saü 

a Sörbätorilor Näscötõret de Dumnedeü, să nu dici într insule 
Christos adevăratul Dumnedeul nostru, pentru rugăciunile 
prea curatei Maicei sale ; a cinstitei mărite Nașterei eï; gat 

a Adormirei et; sati a Inträref, sau alte sărbători ale ef, sait al 

Nasterei Sântului loan Botezatoriul, saŭý a] Täieret säntulut Cap; 

saü la alte amintiri, sait mutăzi a säntilor, saü la aflarea Și adu-" 

cerea mõstelor lor; ci, de este sărbătorea Näscetõref de Dum- 

nedeüsa Nasteret ei, sait a Adormirei, gi altelese dice aga: 

(hristos udevăratul Dumnedeul nostru, pentru rugăciu- 
nile prea Curatei Maicei sale si ale tuturor Sânţilor, să ne mi- 
luiască şi să ne mântuiască pre noi, ca un bun si de ómenï 

iubitoriü. Jar la sânt : - 

(hristos adevăratul Dumnedeul nostru, pentru rugăciu- 

nile prea Curatei Maicei sale, cu ale Säntului Apostol, (sait Ar- 

hiereü, saü Mucenic cutare ); Și ale tuturor Säntilor. Si ce- 

le-lalte. 

De öre-ce nu Naşterea Näscötõret de Dumnedeii, nică In- 

trarea, saü Adormirea el, o invocăm spre rugăciune cätra 

Dummnedeii, ci pre.îisăși prea sânta Näscötöre de Dumnedeü, 

Asijderea, nici amintirea, saü mutarea Sânţilor aducem ru- 

găciune cătră Dumnedeii, ĉi pre însuși el. 

SSE ESESESSSENESESEOS | 

APOLIS SERBATORILOR DOMNESTI. 
Care ge die la Vesperinä, la Ortrină gi la Liturgie, dupre 
rânduiala acésta : Adică la Nașterea lut lisus Ohristos : 

Gela ce în peșteră s'a născut si in esle sa culcat, pentr 

mântuirea nostră, Christos adevăratul Dumnedeul nostru, pen- 

tru rugăciunile prea Curatei Maicci sale gi ale tuturor Šänti- 
lor, să ne milufascä si să ne mäntuiascä pre not, ca un bun 

si iubitoriü de ómenï. i 



APOLISUI, SERBĂTORILOR DOMNEȘTI 

La Tälerea-Imprejur : 
x a 5 G ela < în a opta di a primit a fi tätat împrejur, pentru 

"Oš ră al ti a 2 mântuirea  nostră, Christos adevăratul Dumnedeul nostru ; 
Şi celelalte, precum s'a arătat mai sus. 

La Dumnedetsca Arătare : 
<) 

A A ela ce a primit a fi botezatîn Iordan de cătră loan, pen- 
tru mântuirea nüsträ, Christos adevăratul Dumnedeul nostru. 

La Întâmpinarea Domnului: 
a A D A n vae „* Uela cea primit a fi ținut în brațele dreptului Simeon pen- 

pm A i Si a s tru mântuirea uóstră, Christos adevëratul Dumnedeul nostru. 

La Duminica Florilor: 
N . . - . A (ela ce a primit a şedea pe mânz de asin, pentru mântu- 

irea nostră, Christos adevăratul Dumnedcul nostru. 

La Duminica Florilor sara: 
T- : p Ree Viind Domnul spre patima cea de bună voie, pentru mân- 

tuirea nâstră, Christos adevăratul Dumnedeul nostru. 

In Jola cea mare: 

( ela ce pentru prea marea bunătate, a arătat umilinţa ca cea 

mai bună cale, și carele, când a spălat piciõrele Ucenieilor, până 

Ja cruce si ingropare s'a umilit pentru noi, Christos adevõra- 

tul Dumnedeul nostru. 

La Apolisul sântelor Patimt 

ela ce seutipiri, şi bătăi, si iri, şi cruce, si morte a Cela ce piri, şi bătăi, si loviri, si cruce, și mórt 

răbdat, pentru mântuirea lumeï, Christos adevăratul Dumne- 

dehl nostru. 

In sänta si marea Vineri : 

C ela ee pentru noi Gmenii si pentru a nösträ mântuire; 

cu trupul a primit patimile cele infricogate, si crucea cea de 

viață fäeötõre, si îngroparea cei de voie, Christos adeveratul 

» Dumnedeul vostru. 

i 2 a aa TAGAV SAMMA 
ast 8 l tamâna cea luminată : 

In Duminica Pastilor, și în tota Be] i 

C hristos a înviat din morfi, cu mórtea pre mórte cäleänd si 
a hristos : b ; d 

mormânturi viaţă däruindu-le; Christos adevăratul 
celor din A 

su Curatei Maicet Dumnedeul nostru, pentru rugăciunile pr 
4 

ga SSE SS 
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sale gi ale tuturor Säntilor, să ne milulască gi să ne mântu- 

Yască pre noi, ca un bun si de ómenï iubitorii. 

La Duminica Fomei 

Cela ce prin uşile încuiate, a intrat la säntit sei Ucenici 

şi Apostol, şi pre Toma l-a încredințat pentru mântuirea nós- 

tră, Christos adevăratul Dumnedeul nostru. 

La lnältarea Domnului 

Cela ce întru mărire sa înălțat de la not la ceriuri, șia ṣe- 

qut de a dreptalui Dumnedeü și Tatälui, Christos adevăratul 

Dumnedeul nostru. 

La Duminica Cinci-decimei : 

C ela ce în chip de limbi defoc a trimes din ceriü pre Du- 

hul cel prea sânt, preste sânţii săi Ucenici şi Apostoli, Chris- 

tos adevăratul Dumnedeul nostru. 

Intru același Duminică la Vesperină: 

Cela ce din Părintescul si Dumnedeescul sin sia desertat 
pre sinesi, și din ceriü pre pământ s'a pogorit, și a primit totă 
firea nâstră și a indumuedeit-o ; lar după acestea iarăși sa 
suit la ceriuri, gi a sedut de a drepta lui Dumnedeü și Tată- 
lui; și pre Dumnedeescul, și säntul, si cel de o ființă, si de o 
putere, și de o mărire, și împreună de a pururea fiitoriul Duh, 

„l-a trimis preste säntii sõi Ucenici și Apostoli, si prin acesta 
i-a luminat pre eï, iar printr'inşii pre tâtă lumea; Christos a- 
devõratul Dumnedeul nostru, prin rugăciunile prea Curatei, 
si cu totul fără prihană säntel Maicei sale, ale säntilor märiti- 
lor, gi întru tot läudatilor, de Dumnedeü predicatorilor, şi pur- 
tătorilor de Duh Apostoli, și ale tuturor Säntilor, să ne milu- 

„| ïască gi să ne mântuiască pre noi, ca un bun si iubitorii de 

Omeni, 

La Schimbarea la faţă: 

C ela ce în muntele Tavorulut sa schimbat la față întru 
mărire, înaintea säntilor sët Ucenici gi Apostoli, Christos ade- 
văratul Dumnedeul nostru. 

> ro — . 



APOLISUL DILELOR DE PRESTE TOATA SEPTĂMÂNA, DUPRE OBI- 
CEIUL SANTEI BISERIGI A RESARITULUL. 

Sâmbătă sara: 

(hristos adevăratul Dumnedeul nostru, prin rugăciunile 
prea Curatei Maicei sale, ale säntilor märitilor și întru tot lá- 
udaţilor Apostoli, (si a sântului a cäruta: este Hramul, si a 
sântului a căruia este diua )» ale säntilor gi drepţilor Dumne- 
deestilor pärinti Ioachim şi Ana, și ale tuturor Säntilor, să ne 
miluiască și să ne mântuïasca pre noi, ca un bun şi iubitorii 
de 6meni. 

Duminică la Ortrinä: 

(Cela ce a înviat din morți, Christos adevăratul Dumnedeul 
nostru,*prin rugăciunile prea Curatei Maicef sale, ale Sân- 
tilor märitilor si întru tot läudatilor Apostoli. 

Si altele precum s'a arätat mat sus, la sänta Liturgie, apo- 
lisul este acelaşi ca si la Ortrina, amintind si pre säntul a cä- 

- E - i N . ă P 

ruia se face Liturgia, a lui loan Chrisostom sai a marelui 

Vasilie. 7 

Duminica sara, și Luni la Ortrina : 

(hristos adevăratul Dumnedeul nostru, prin rugăciu- 

nile prea Curatei Maicef sale, cu ajutoriul cinstitelor cerestilor 

netrupestilor Puteri ( a sântului a căruia este Hramul, și a 
A și M E M Aa ` N 1 e ar) 12 sântului dilei ), a säntilor, drepţilor si Dumnedeeștilor, părinţi 

3 Ea = Ă i ANCA 
lorloachim și Ana, si ale tuturor Säntilor, să ne miluiuscă și să 

ne mäntuiascä pre noi, ca un bun gi iubitorii de omeni. 

Luni sara, și Marti la Ortrina: 

C hristos adevăratul Dumnedeul nostru, prin rugăciunile 

prea Curatei Maicef sale, a cinstitului, măritului Proroe ina- 

inte Mergătorului si Botezătoriului ln. 

Marţi sara, si Miercuri la Ortrina: 
7 ` 

C hristos adevăratul Dumnedeul nostru, pentru rusă ci 

nile prea Curatei Maicei sale, cu puterea cinstitei și de viață 

fäcëtóreï Cruci. 
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Miercuri sara, si Joi la Urtrina 

i Christos adevăratul Dumnedeul nostru. prin- rugăciunile 

prea Curatei Maïceï sale, ale säntilor märitilor gi întru tot lău- 

datilor Apostol, ale celui întru sänti părintelui nostru Nicolae 

Arhiepiscopul din Mira Lichiei făcătoriul de minuni; si cele-lalte. 

Joy sara, si Vineri la Ortrinä, Apolisul cel de Miercuri 

dimineta. 

Ed St 
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Vineri sara și Sâmbătă la Ortrină : 

Christos adevăratul Dumnedeul nostru, prin rugăciunile 

prea Curatei Maicci sale, ale säntilor märiti și întru tot läuda- 

tilor Apostoli, ale säntilor, märitilor şi bunilor biruitori Muce- 

nici, ale prea cuviosilor si de Dumnedeü purtătorilor părinților 

noştri, (Si asântului a căruia este Hramul, și a sântului diler), 

ale säntilor areptilor, Dumnedeestilor pärinti Ioachim si Ana, 

si ale tuturor Säntilor, sä ne miluiască și să ne mântuiască 
c 

pre voi, ca un bun și tubitor de ömeni. N 

Jar în tótă Săptămâna la sânta Liturgie se face Apolisul, precum sa arătat 

mai sus la Vesperinä și la Ortrinä, după gile; numai se adauge și numele Sân- 

tului, a căruia este Liturgia, așa : Acelui întru sânţi Părintelui nostru loan Chri- 

sostom Arhiepiscopul constantinopolei, (saü a marelui Vasilie; saü a lui, Gri- 
„gorie Dialogni. lar după Cinarea Mică, la Medo-noptica, și la 6re, se face A- 

polisul cel mic, in tõtä Septămâna aga : ; 

C hristos adevăratul Dumucdeul nostru, prin rugăciunile 

prea Curateï Maicei sale, ale prea cuvioșilor şi de Dumnedeü 

purtătorilor Pärintilor noștri, și ale tuturor Säntilor, să ne mi- 

lutască şi să ne mântuiască pre noi, ca un bun și iubitoriii de 

Gmeni. 

Numai Duminica la Medo-nopticä, gi la Ore, se adauge la îndeputul A- 

polisului: Cel ce a înviat din morţi. Vineri-sara şi Sâmbătă la Ortrină, precum 

şi la Liturgie, nu se cade a dice la Apolis: Cu puterea Cinstitet şi de viaţă fă- 

cătorei Cruci ;de vreme ce în acea di serviciul Crucei nici de cum nu este; căci 

în care gi se face amintirea și serviciul cinstitei Cruci, atunci este și post, precum 

Miercurea şi Vinerea, şi la Înălţarea cinstitef Cruci. Asemenea si Duminică la 

Apolis, de Cruce nu se aminteşte, fiind-că nu este di de post. Aşa este rändušla 

si obiceiul sântei Biserici a Răsăritului, la tote Patviavhiile, în sântele Monastiri 

si pretutindenea, Cade-se a pti de acesta, că unde este Hramul Mântuitoriuluy 

Christos, Nașterea saii Dumnedeösca Arătare saü Imălţarea, şi cele-lalte, la A- 

polisul de peste săptămână, nu se dice nici odinidră Apolisul sörbätöret, ci numal 

în diua sõrbätoret gi până la sfõrgitul ei se dice. Tar în totanul numai: Christos 

adevăratul Dumnedeul nostru ;și altele după di, 

EL CP RSI GOODS — 
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EGFONISEEE IN DUMINICA CEA LUMINATĂ A.PASTILOR, 

după fie-care. Odă a Canonului. 

După Oda | : 

Că a ta este stepânirea, şi a ta este împerăţia, şi puterea, 
și mărirea, a Tatălui, gi a Pitului, si a Sântului Duh, acum gi 
pururea și în vecii vecilor. 

După Oda 3 

Că tu esti Dumnedeul nostru, și ţie mărire înălțăm, Tată- 

lui, si Fitului, și Sântului Duh, acum şi pururea și în vecii 
vecilor. 

Dupa Oda 4 

(Că bun si iubitoriü de 6meni Dumnedeü esti, si ție mărire 

inältäm, Patälu?, si Fiiului, si Sântului Dub, acum gi puru- 

rea și în vecii vecilor. | 

Dupä Oda 5: 

n Va . . CU pu ke . . 

(Că sa säntit si sa prea-mărit prea cinstit şi de mare cu- - 

viintä Numele tăi, al Tatălui, si al Fiiului, și al Sântului Duh, 

acum și pururea și în vecii vecilor. 

După ` Oda 6: 

Cä tu esti Imperatul päeel si Mäntuitoriul sufletelor nós- 

tre, SI tie märire inältäm, T atălui, si Fiiului, si Sântului Duh, 

acum și pururea și în vecii vecilor. 

După Oda 7 

F ie stépânirea împărăției tale bine -cuvõntatä si prea- mä- 

ritä, a Tatălui, și a Fiiului, ș si a Säutului Duh, acum si pu- 

rurea gi în vecii vecilor. 

După Oda 8: 

C sa bine-cuvõntat si sa prea-märit prea cinstit şi de 

mare cuviință Numele töü, al Tatäluf, si al Fiului, si al Sân- 

tului Duh, acum gi pururea gi în vecii vecilor. 

Dupä Oda a 

Că pre tine te laudă tote Puterile Cerești. si ţie mărire 

Dumnedeestile Liturgit, 
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(MIK 
N imältam, Tatälui, si Fiiulut, gi Säntuluf Duh, acum și pururea f 
( 

si în vecii vecilor. 

KOE EE p UK 

STIHURILE CE SE CANTÀ LA SERBATORI, 

Când se face intrarea mică, după : Ințelepciune drepti. 

La Naşterea Domnului : 

in pântece mat mainte de Lucâfăr te-am născut, juratu- 

4 sa Domnul și nu-i va părea râu. 

La Botezul Domnului: 
aD 

B ine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului, / 

Dumnedeü este Domnul. 

La Intimpinarea Domnului : LAA 

G unoscut-a Domnul mântuirea sa, înaintea neamurilor a 

descoperit dreptatea sa. ) 
La Buna-vestire : 

B ine-vestiti din di în di mântuirea Dumnedeului nostru. 

La Duminica (Stâlpărilor) Florilor. 

B ine este cnvEntat cel ce viue întru numele Domnului. 

In sänta si marea Duminică a Paştilor: 

1 n Biserici bine-cuvântaţi pre Dumnedei. 

La sânta Inältare : 
AS SD SS 

S uitu-s'a Dumnedeü întru strigare, Domnul în glas de 

trämbitä. | 

In Duminica Cinci-decimei (mare) : 
A 

I naltä-te, Dõnme, întru puterea ta, cänta-vom si vom lăuda 

puterile tale. 
Parre i i 

La sänta Schimbare la față: PA 

TO OTOSCOTO RP aaa 

+ 

asi EST T aborul gi Irmonul întru numele töö se vor bucura. 
La Înălţarea einstitei Cruci < 

o 

d I nältatt pre Domnul Dumnedeul nostru, și ve închinaţi aş- 

ternutului picidrelor lui. 
Pa al LL E 

PL a t 
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RANDUEALA 

SANTEI COMUNICARI 
Dupä ce facem începere : Impörate ceresc. Sânte Dumhe- 

deule. Prea Sântă 'reime. Tatăl nostru, Domne milueşte 
de 12-07), Venitt să ne închinăm de 3-orf, Apoi Psalmul 50, 

şi indatäst : 

Canonul, glas al 2-lea. Oda 1-ia, Trmos : 

Veniti popõre să cäntäm..'.. 
apa “ A > 2 * a , . Stih : Inimă curată pläsmueste in mine, Dumnedeule, şi duh 

drept inoeste intru cele din läuntru ale mele. 

ne de viață vecinică să-mi fie mie sânt Trupul těŭ, 
Dómne îndurate, si scump Sângele t&ii si vindecare du- 
rerilor celor de multe feliuri. 

Stih: Nu mõ lepäda pre mine de la fața ta, gi Duhul töü 
cel Sânt nu-l lua de la mine. 

I nvredniceşte-mă, Stšpäne, pre mine nefericitul, să mä- 
nâne Trupul téŭ cel curat si sa beaü Sângele tăii cel scump, 
cu credință și cu dragoste. 

Mărire : 

F iind intinat cu lucruri neeuviinciõse, eŭ mişelul nu sunt 

vrednic a mč împărtăși cu prea curatul těŭ Trup și dumnedeescul 
Sânge, Christóse, de care më fă vrednic. 

1 A StAre y SAAJA EG e 
Si acum, a Näscötörel de Dumnedeü : 

Dumnedeâseă Mir6să bine-cuvõntatä, ceca, ce esti țarină A Au Al 5 
bună, care af crescut spicul cel nearat gi de mântuire lumei, 
învrednivește-mă mâncând acesta, să më mântuese, 

Dumnefeestile Liturgil, 

a 



RANDUEALA 

Oda a Ill. Irmos: Pe piatra credinței intärindu-me....: 

| ) ä-mi, Christóse, picături de lacrîmi, care curätesc intinä- 

| ciunea inimei mele, ca fiind curätit în conștiință, cu credință 

şi cu frică să viü, St&pâne, spre împărtășirea darurilor tale. 

„telor să-mi fie mie prea curat Trupul tei 

e comunicare cu Duhul Sänt și 

de 6meni, si spre depărtarea 

> pre ertarea pec: 

şi dumnedeescul Sânge si spr 

spre viață de veci, lubitoriule 

supärärilor si a patimilor. 

Mărire: 

č împărtășesc färä de o- 
D Smne, invredniceste-mš să m 

şi să măresc bu- 
sîndă cu Trupul töü gi cu scumpul teii Sânge, 

nätatea ta. 

Si acum, a Născătorei de Dumnedei : 

A) 

C eea ce esti masä, prea Curată, a pânei cei de viață, care 

ia dăruit lamei viață nouă, în- 
s'a pogorit de sus pentru milă ş 

vredniceste-mõ acum și pre mine nevrednicul, a gusta cu frică 

din acesta și să viez. 
W, 

Catismala, glas al 8-lea : 

F oc si lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și fă- 

cëtórelor de viață T aïnelor tale, Mântuitoriule, ardênd neghina 

păcatelor si luminändn-mš preste tot, spre cuvõntarea de Dum- 

nedeü cea adevărată; că nu voiü da cele sänte înșelăciunei 

dușmanului, nică voiŭ da ţie s&rutarea amägitöre, ci ca curva 

cădând înaintea ta, și ca tâlhariul mărturisindu-mă, strig cătră 

tine : Pomenește-me, Dâmne, când vei veni întru împărăţia ta. 

Oda a IV. Irmos  Venit-al din Feciörš..... 

| Intrupändu-te, Mult-indurate, voit-ai a te da spre junghiere 

ca un miel, pentru păcatele omenești ; de aceea mă rog ţie, 

curäteste gi păcatele mele. 

Vindecă ranele sufletului mei, Dâmne, şi întreg më sân- 

teste gi mă invredniceste, Stšpäne, ca să fiii pärtasiü dumne- 

deestef Cinef tale, eŭ miselul. = 

Märire : 

Să stăm toți cu frică gi cu cutremur, ţinând ochii inimei în 

sus şi strigând cătră Mântuitoriul : Intäreste-ne si ne intelep- 

teste, milostive Dâmne, în frica ta. 

| £ OP 
j 
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ȘI acum, a Nâscătârei „a Näscötõref de Dumnedeüi. AJ 

Fa ȘI mie îndurat pre Cel 
mě păzeşte pre mine servul tăi 
mind in sine-mf mär 

din pântecele tei, Stšpänä, și 
evul Deintinat şi neprihänit, ca pri- 

gäritariul cel înțelegătoriii, să më säntese. 
Oda a V-a. Ir  Datžtori AMOS: Dätätoriule de lumină... 

DA, A , Precum ai (lis maï în Sai ainte, Ohristâse, fie acum umilitului 
servului töü şi s KE petreci întru mine, precum te-ai tägaduit, că iată mănânc Trupul cel dumnedeese şi beaii Sângele tăi, 

A A 

Cuvinte al lui Dumnegeii, si Dumnedeule cârbunele Trupu- 
lui tăi să fie mie intunecatului spre luminare, si Sângele teii 
spre curățirea intinatului meü suflet. 

Mărire : 

A võnd îutinat si č vênd suflet întinat și buze necurate, nu cutez a mă apro- 
pia de tine, Christóse, Și a primi Trupul tăi, ci tu mě arată 
acum a fi vrednic. 

Și acum, a Nascătârei de Dumnedeii : 

Marie, Matca lui Dumnedeii, care esti sălășluire scumpă a 
bunului miros, cu rugăciunile tale fâ-mă vas ales, ca să mă co- 
munic cu sântele Taine ale Fiiului tă. 

Oda a VI-a. [rmos : De adincul pöeatelor..... 

Mintea, sufletul gi inima sânţește-mi, Mäntuitoriule, gi tru- 
pul mei ; si mé învrednicește fără de pedepsă, Stepäne, să më 
apropiü de infricosatele Taine. 

Fie să mõ înstr&inez de patimi, să am adăogirea darului 

töü si întărirea vietei, Christose, prin impärtäsirea cu sântele 

tale Taine. * 

Mărire : 

Cu frică si cu cutremur să ne apropiem toți de dumnede- 

estele Taine ale lui Christos, și să primim adevöratul si säntul 
A SĂ 

lui Trup, și adevăratul, säntul și scumpul lui Sânge. 

Si acum, a Näscetörei de Dumnedeü: 
Li 

u A Y 

D)umnedeule, Cuvântul lui Dumnedeü cel sânt, sânțește-mă 

acum întreg pre mine, cel ce mă apropiü de dumnedeeștele tale = e, A A Y E aY ale. Taine, pentru rugăciunile sântei Maicei tale 
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Dâmne milueste, de B-orl Märire gi acum. A pot, Hifo 

1 Condacul. elas al 2-lea. Prosomia Cele de sus. - 

Să nu mõ trecă cu vederea, Christóse, luând eŭ acum på- 

| nea : Trupul tëŭ, și dumnedeescul tăi Sânge, și comunicându- 

| mě, Stšpäne, cu prea curatele gi infricosatele tale Taine, eŭ 

mișelul ; gi să nu-mi fie mie spre pedepsä, ci să-mi fie spre 

viață vecinicä și nemuritöre. 

Oda a Vll-a, Irmos: Chipuluf celui de aur..... 

| mpărtăşirea nemuritörelor tale Taine, Ohristöse, să-mi fie 

mie acum isvor de bunätati, lumină, viață și nepătimire, ȘI S0- 

lire spre adäugirea gi sporirea unei virtuți mai sänte, ca să te 

| măresc pre tine, cela ce ești singur bun. 

Pie să scap de patimi și de dușmani, de nevoi si de tõtä 

| întristarea apropiindu-mě acum cu cutremur, cu dragoste si 

| cu sfiire, lubitoriule de 6meni, cătră Tainele tale cele nemu- 

| ritõre şi dumnedeestt gi să cânt ţie: Bine-cuvântat esti, Dum- 

nedeule al părinţilor noștri. 

Mărire : 

Suflete al meü nefericite, suflete pätimase, späimintezä-te 

vădând prea măritele Taine, lăcrimeză suspinând si bätändu-te 
în piept strigă si di: Dâmne, curäteste-me pre mine curvariul. 

Si acum, a Născâtorei de Dumnedeü: 

(Ceea ce aï născut pre Mântuitoriul Christos mai pre sus de 
minte, de Dumnedeü dăruită, ţie cct Curate mě rog acum eŭ 
servul töü cel necurat; pre mine care voesce a mă apropia acum 
de Tainele cele prea curate, întreg curäteste-mš de întinăciu- 
nea trupului si a sufletului. 

Oda VII-a, Irmos: Pre Dumnedeii ce s'a pogorit..... 

Cerestilor, întricoșatelor gi säntelor tale Taine, si Cinei tale 
celei dumnedeestt și tainice, Christõse, acum a fi părtaş mă în- 
vrednicește și pre mine cel desnädöjduit, Dumnedeule Mântui- 
toriul mei. 

Cătră a ta îndurare scăpând, Bunule, cu frică strig la tine: 
Petreci întru mine, Mäntuitoriule, și eŭ întru tine, precum ai 
dis, că lată indräsnind spre mila ta, mänäne Trupul töü si beaü 
Sângele tšü. 
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Mărire : | 
1 a a k O m: pui la A foc, să nu më ard ca câra gi ca 6rba, | O îniricoșa i ainä! o bună mila lut Dumnedeii! Cum et fiind tinä, mě voiŭ comunica c 

Ä A 

u dumnedeescul Trup si Sânge si më 
voii face nestricăctos | Pi 

ȘI acum, a Näscötõref de 
Cu adevărat, Mate 

Dummedeii: | 
3 a lui Dumnedeii, în pântecele töü sa pia E E 7 copt pänea cea dumnedetscä a Vieţei, päzind nevätömat pân- | tecele tăi cel nevinovat; pentru aceea te lăudăm pre tine, ca pre hränitrea nâstră, în toți vecii. 
Oda IX-a. Irmos: Filul Părintelui cel neînceput e... | 

Bun este Domnul, gustați și vedeţi ; că de demult pentru 
noi, ca şi noi făcându-se, gi odată pre sine aducându-se Pärin- 
telui söü ca o jertfă, pururea se junghie, säntind pre cei ce se 
comunică cu Dinsul. 

In suflet şi în trup fie să mă säntesc, St&pâne, să më lu- 
minez, să mě mântuesc, să fii ție casă prin impärtäsirea sân- 
telor Taine; si să te am pre tine cu harul vieţuind întru mine, 
cu Tatăl si cu Duhul, mult milostive Bine-făcătoriule. 

Mărire : | 
Ca focul să-mi fie mie și ca lumina, Trupul şi Sângele töü 

cel scump, Mântuitoriul meü, ardând materia păcatului gi mis- 
tuind spinii patimilor, și luminându -me întreg pre mine, care 
mõ închin dumnedeirei tale. 

Și acum, a Näscetõrei de Dumnedeü: 

Dumnedeü s'a întrupat din sängiurile tale cele curate, pen- 
tru acâsta te ländäm, Stšpänä, tot neamul și te măreşte mulți- | 
mea ängerilor ; că aŭ võdut pre cel ce stăpâneşte tóte, luând 
prin tine ființă omenéscă. 

Si îndată > Cade-se să te fericim. Sânte Dumnedeule. Prea Säntä Treime. Si 
E < i dr, 111 a Pa M T după Tatăl nostru. Tropariul dileri: De este Praznicul Naşte ret lui Christos, 

sau alt Praznie. Iar de nu, apoi di acestea, Glas 6: Miluegte-ne pre noi Dömne 

milueste-ne ; Märire: Domne milueşte-ne pre not; Si acum : Uşa Milostivirei des- | 

chide-o noi. Dâmne miluește de 400r. Și rugäciunos După cinărel, adecă : Nes- | 

purcatä, ne întinată, Și ne dă noi Stepäne. La + dona i după servici £ | obier- | 

nuit al orelor, cela ce va gå se împărtăgiasei, tace inceput. Apoi: Impărate ses | 

resc. Sânte Dumnedeule. Prea Säntä Treime. Y ; A Lat, A Domoa mi- | 
lueste, de 12-or1. Mărire, şi acum Veniti. să ne înuhinăm, de 3-ori, Şi aceşti | 

Psalm 
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Psalmul 22 

J )omnul më paste şi nimica nu-mi va lipsi ; in locul pä- 

sunei acolo m'a sälägluit. La apă de repaos m'a hrănit, sufletul 

meü l-a întors, povätuitu-m'a pre căile dreptätef pentru numele 

lui. Că de voiü gi umbla în mijlocul umbrei morței, nu me 

voiü teme de rele, că tu cu mine esti. Toiagul teii gi varga ta 

acestea m'a mängätat. Gătit-aï înaintea mea masă, în fața ce- 

lor ce mă întristeză ; uns-at cu unt-de-lemn capul meä, și pa- 

harul tăi este îmbătându-mă ca forte bun. Și mila ta me va 

urmări în tõte dilele vietet mele ; și võit locui eŭ în casa Dom- 

nului, întru lungime de dile. 

Psalmul 23. 

l] Domnului este pământul și plinirea lui ; lumea si toți 

cei ce locuese intr'insa. Acesta pre mări l-a întemeiat pre el, și 

pre rîuri Ja întărit pre el. Cine se va sui în muntele Domnului ? 

Saü cine-va sta în locul cel sânt allui? Cel nevinovat cu mânile 

si curat la inimă: care nu și-a luat în deşert sufletul sëŭ, și nu 

s'a jurat cu viclenire vecinului söü, acesta va lua bine-cuven- 

tare de la Domnul şi milă de la Dumnedeü Mäntuitoriul seü. 

Acesta este neamul celor ce caută pre Domnul, a celor ce caută 

fața Dumnedeului lui Iacov. Riîdieaţi, boeri, porțile vóstre, si 

vă ridicati porti vecinice, și va intra Impšratul mărirei. Cine 

este acesta Imptratul mărirei ? Domnul cel tare si puternic, 

Domnul cel tare în rösboiü. Rîdicaţi, boeri, porţile vóstre, si 
vă ridicatt porti vecinice, și va intra Impšratul mărirei. Cine 

este acesta Împăratul mărirei? Domnul puterilor, acesta este 

Impöratul mărirei. 

Psalmul 115. 

redut-am pentru aceea am gräit, şi eŭ m'am umilit forte. 

Si am dis în uimirea mea: tot omul este mincinos. Ce voiü rës- 

plăti Domnului pentru tõte care a dat mie? Paharul mântuirei 

voiii lua gi numele Domnului voii chfema. Rugăciunile mele 

Domnului voiü da, înaintea a tot poporului lui. O Dâmne, eù 

servul töü, eŭ servul töü și filul rõbei tale; rupt-ai legăturile 

mele. "Tie voiü jertfi jertfă de laudă, gi numele Domnului 

voii ehiema ; rugăciunile mele Domnului voii da înaintea a 

tot poporului lui, în curţile casei Domnului, în mijlocul töü, 
lerusalime. 

DZER 
LE (5 —— a pai pi „se i 
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Mărire și acum; Aliluia, , . i 
da Bori. Inchinäcinnf 3. Si aceste 

Tropare glas al 6-lea; 
MM 
elegiurile me 4 ; N a gi le mele trece-le, Dömne, cela ce te-ai născut din 

Fecădră, gi curäteste inima mea, făcându-o templu prea cura- 
tului töü Trup si Sânge, si nu mě lepäda de la faţa ta, Cela ce 
ai nem&surată mare milă. i 

Mărire: 

Spre împărtășirea Sântelor tale, cum voit îndrăsni eŭ ne- 
vrednicul ? Că de voiii cuteza îm preunä cu cei vrednici, haina 
mě arată că nu este de cină, gi voiŭ aduce pedepsă mult pă- 
cătosului meü suflet; ci enräteste, Dõnme, spurcăciunea sufle- 
tului meü și mě mäntueste ca un tubitoriii de 6meni. 

Și acum, a Născătorei de Dumnedeü : 

Multă este mulțimea păcatelor mele ! Alerg la tine, Näs- 
cătore de Dumnedeü prea curată, mântuire trebuindu-mi, cer- 
ceteză neputinciosul meü suflet și te rõgä Fitulut tâii si Dum- 
nedeü, să-mi dăruiască ertare de relele ce am făcut, Ceea ce 

esti singură bine-cuvântată. 

lar în sänta si marea Joi să dice acâsta : 

(Când märitii Ucenici la spălarea Cinei s'aü luminat, atuncea 

Juda cel reü credincios cu tubirea de argint bolnăvindu-se s'a 

întunecat ; și judecătorilor celor färä-de-lege, pre tine Jude- 

cătoriul cel drept te-a dat. Vedi, iubitoriule de avutie pre 

cela ce pentru acestea spânzurare și-a agonisit ; fugi de su- 

fletul nesätios, cel ce a îndrăznit unele ca acestea asupra In- 

vățătoriului, Cel ce esti spre toți bun, Dómne mărire ţie. 

Deer: Dõmne milueste de 40-ori. Si metanii câte vel vrea. 

Apoi cetind aceste Stihuri, să fii cu luarea aminte spre în- 

Meptarea ta. 

Vrând, o omule, să mănânci Trupul Stšpänului, 

Cu fricä te apropie, să nu te argi, că foc este. = 

Vrând Sângele cel dumnedeesc să bei spre comunicare, 

Inteiii, te împacă cu cel ce te-ai supörat. 

Apoi îndrăsnind mănâncă mâncare tainică. 

Mai înainte până a nu te comunica cu infricosata jertfă : 

Cu Trupul Stëpânului cel de viaţă făcătoriă, 

Rogă-te cu cutremur în acest chip : 

JI 

== (615) 
[| 

Il 
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Ku i marell 

(03. těpâne, Dómne Iisuse Christóse, Dumnedeul | 
QA nostru, cela ce esti fôntâna vietei și a ne- 

“SA + murirei, făcětoriul a tótă făptura cea võdutä 

n si nevedutä, Fiiul Tatălui celui fără de în- 
“< ceput, cela ce ești împreună vecinic cu Din- 

sul si neinceput, care pentru multa bunätate, in 
dilele de apoi ai luat Trup şi te-ai restignit, și 

te-ai jertfit pentru noi cei nemultämitori și ne- 
recunoscători, gi cu Sângele tšü ai înnoit firea 
nõsträ cea stricată prin păcat; însuți Imperate, cela 
ce esti nemuritoriu, primeşte și pocäinta mea a 
păcătosului şi plecă urechia ta cătră mine și as- 
cultă graiurile mele: „Că am greşit, Domne, gre- 
»sit-am la ceriü şi înaintea ta, si nu sunt vred- 
„nic a căuta la înălțimea märirei tale,“ că am 
mâniat bunătatea ta, călcând invõtäturile tale si 
neascultând poruncile tale. Ci tu, Dâmne, tre- 
când cu vederea r&utatea, fiind indelung-räbdätoriü 
şi mult îndurat, nu mai dat să pier cu nelegiu- 
irile mele, în tot chipul așteptând intõrcerea mea. 
Că tu, iubitoriule de ömeni, ai dis prin proorocul 
teu: „Cu vrere nu voesc morte pecătosului, ci să 
„se întorcă si să fie viü;“ că nu vrei, St&pâne, 
să perdi fäptura mânilor tale, nici iti place per- 
derea omencscă, „ci vrei să se mântuiască toti si 
„să vie la cunoștința cea adevărată.“ Pentru a- 
cesta și eŭ, măcar de și sunt nevrednic ceriului 
și pämtntului și acestei vieți trecötõre, supunen- 
du-mš cu totul pöcatului și făcendu-m& rob des- 
merdärilor. și despretuind chipul tăi, dar fiind 
fäptura și pläsmuirea ta, nu mě desnădăjduesc de a 
mea mântuire, eù pecătosul, ci cutezând la îndu- 
rarea ta cea nemtsuratä, me apropiü. Pentru a- 
cesta primeste-m€ și pre mine, iubitoriule de &meni 

3 
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Christose, ca pre curva şi pre tâlhariul, ca pre. 
vamesul ȘI pre fiiul cel desfränat, si ridică sar- 
cină cea grea a păcatelor mele, cela ce ai ridicat 
čcatul lumei si vindeci neputintele omenești, și 

chiemi la tine pre cei osteniti si însărcinaţi, şi-l 
repausezi. „Cela ce n'ai venit să chiemi pre cei 

„drepți la pocăință, ci pre cei păcătoşi“, cură- 
teste-mš „de tótă întinăciunea trupului și a su- 
„fletului“; invatä-mö să fac cele sänte în frica ta, 
ca prin curată mărturisirea conștiinței mele, pri- 

mind părticica Sântelor tale, să mă unesc cu Tru- 
pul si cu Sângele tău cel sânt, şi să te am pre 

tine vietuind si petrecând în mine cu Tatăl si 

cu Sântul tšü Duh. Aşa, Dõmne Iisuse Christose, 
Dumnedeul mei, să nu-mi fie mie spre pedepsă 
împărtăşirea prea cüratelor si de viaţă făcetorelor 
tale Taine, nici să mõ bolnăvesc cu sufletul si 

cu Trupul, pentru că cu nevrednicie më comunic 

cu dinsele. Ci-mi dă mie până la cea din urmă 

suflare, fără de osindä a primi partea Sântelor 

tale, spre impärtäsirea cu Duhul Sânt, spre me- 

rindea vietei de veci și spre îndreptare bine pri- 

mită la infricosatul tëù judeţ. Ca si eu, dinpreunä 

cu toți aleşii tăi, să fiii părtaş bunätätilor tale ce- 

Jor nestricäciõse, care ai gătit celor ce te iubesc 

pre tine, Dömne, întru care esti prea mărit în 

vecii vecilor, Amin. 

Rugăciunea sântului Ión Chrisostom : 

õmne Dumnedeul meu, știu că nu sunt 

1 vrednic, nici în stare ca să intri sub aco- 

Che peremântul casei sufletului meu, pentru că 

Xe)” este pustie si Sa surpat tõtä si nai în 

G mine loc cuviincios, ca să-ți pleci capul. Ci 

precum din înălțime pentru noi te-ai plecat, plé- 
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că-te şi acum umilintei mele. Și precum ai bine- 
voit a te culca în peștera şi în eslea necuventă- 

tõrelor, aşa bine-voeste a intra și in eslea necu- 

ventătoriului meu suflet şi în întinatul meu trup. 

Si precum nai socotit a fi necuviincios a intra 

si a cina împreună cu păcătoşii în casa lui Si- 

mon leprosul, așa voeşte a intra şi în casa umi- 

litului, neputinciosului şi p&cătosului meü suflet. 

Si precum nai respins pre curva cea pöcätösä si 
aseminea mie, care a venit şi sa atins de tine, 

așa te îndură si de mine p&cătosul, care viu să 
| mě ating de tine. Si precum nu te-ai scärbit de 

întinata ei gură cea necurată ce te-a serutat, așa 

nu te ingretosa nici de întinata și mai necurata mea 
gură, nici de buzele mele cele necurate si urite 
şi de limba mea cea cu totul necurată; ci să-mi fie 
cărbunele prea sântului tšü Trup si al scumpu- 
lui tšü Sânge, spre säntirea, spre luminarea și spre 
insänätosarea umilitului meu suflet si trup, spre 
usurarea greutăților pšcatelor mele celor multe, 
spre paza de ori-ce lucrare diavolescă, spre în- 
lăturarea Si spre oprirea viclenei şi relei mele de- 
prinderi, spre omorirea patimilor, spre plinirea 
poruncilor tale, spre adăogirea dumnedeescului 
tšü har si spre câștigarea impõrätiei tale. Că nu 
ca un nepäsätoriü vin la tine, Christöse, Dumne- 
deule, ciincredendu-mõ in bunătatea ta cea nespusä 
si pentru ca nu, indepärtändu-mõ îndelung de im- 
pärtäsirea ta, sä fiü prins de lupul cel intelegö- 
toriü. Pentru acesta mc rog ție, precum esti singur 
sânt, Stepâne, sänteste-mi sufletul și trupul, min- 
tea și inima, mõruntaele și r&runchii, si mě inno- 
este in totul ; inrädäcinezä trica ta in membrile 
mele, si säntenia ta o fă neștersă de la mine. Si-mi 
õi A ajutoriü si folositoriü, indreptänd in pace 
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viața mea, și învrednicindu-mé a sta dea-drépta 
ta cu Säntii tõi. Pentru rugäciunile si mijlocirile 
prea Curatei Maicei tale, şi ale servitorilor ti 
celor nemateriali, şi a prea curatelor Puteri, si 
ale tuturor Säntilor, carii din vec aü bine plăcut 
ţie, Amin. 

Rugăciunea sântului Simeon Metafrastul : 

Omne, cela ce însuţi ești curat și nestricä- 
cios, care pentru nespusă îndurare a ïu- 
birei de Gmeni ai luat tâtă firea nõsträ 

DY in curatele si feciorestile sângiuri ale celei 
6 Ce te-a născut mai pre sus de fire, cu veni- 

rea dumnedeescului Duh si cu bună-voirea Ta- 
tălui celui dea-pururea vecinic, Christose Iisuse, 
înțelepciunea lui Dumnedei, pacea si puterea, cela 
ce ai luat pe Trupul tšü patimile cele de viaţă 
fäcötöre si mântuitâre : Crucea, pirânele, sulița si 
mortea; omoră-mi patimile cele trupesti, care-mi 
strică sufletul ; cela ce cu înmormântarea ta ai 
prădat împerăția iadului, inmormõntezä sfaturile 
mele cele viclene priu gânduri bune si impräs- 
tie spiritele cele viclene. Cela ce cu învierea ta cea 
de a treia-di si de viață purtätõre, ai ridicat pre 
stršmosul cel cädut, ridicä-mõš si pre mine cel 
alunecat în pecat, punendu-mi înainte chipuri de 
pocăință. Cela ce cu prea mărita înălțarea ta ai 
îndumnedeit Trupul ce ai luat si l-ai cinstit cu 
sederea dea-drepta Tatălui, invredniceste-mš prin 
impärtäsirea sântelor tale 'Taine, să dobândesc 
partea dea-drepta a celor mäntuiti. Cela ce cu po- 
gorirea mângâitoriului Duhului töü ai făcut vase 
stimate pre säntii töi Ucenici, aratä-mš si pre mine 
a fi locaș venirei lui. Cela ce vei să vii iarăși să 
judeci tâtă lumea cu dreptate, bine-voeste să te în- 

MR, 25 a 
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cštoriul meu, împreună cu toţi Säntii tõi, ca ne- 
încetat să te măresc şi să te laud pre tine gi pre 
Părintele tău cel fără de început, si pe prea sân- 
tul, bunul și de viață fäcötoriul tšü Duh, acum 

| timpin şi eŭ în nori pre tine, Judecătoriul si fă- 

şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. 
| 

Rugăciunea Sântului Ión Damaschin : 

C těpâne, Dómne Iisuse Christóse, Dumne- 
) deul nostru, cela ce singur ai putere a erta 

MA <põcatele ómenilor, ca un bun și de omeni 
5. iubitoriü, treci cu vederea tote gresalele 

“- mele cele cu ştiinţa si cu nestiinta, si me 
invredniceste fără de pedepsă'a mě împărtăși cu 
dumnedeestile, prea măritele, prea curatele si de 
viață făcătorele tale Taine, nu spre muncă, nici 
spre adăogirea pecatelor; ci spre curăţire şi sân- 
tire, spre arvonirea vietei și împărăției viitore, spre 
zidiu si ajutoriü şi spre respingerea celor protiv- 
nici şi spre perderea gresalelor mele celor multe. 
Că tu ești Dumnedeul milei și al îndurărilor și 
al iubirei de Gmeni, şi ție mărire inältäm, îm- 
preună si Tatălui, si Duhului Sânt, acum si pu- 
rurea şi în vecii vecilor, Amin. 

Rugăciunea Marelui Vasilie : 

T-S tiu, Domne, că cu nevrednicie mě împăr- 
82) tășesc cu prea curatul töü Trup și cu scump 
SA „Sângele těù si vinovat sunt, si pedepsä mie 
PT mănânc si beau, nesocotind Trupul si Sân- 
dc A A i n “> gele těù, al lui Christos Dumnedeului meu; 

ci spre îndurările tale îndrăsnind, me apropiü de 
tine cela ce ai dis: „Cel ce mănâncă Trupul meu 
„Şi bea Sângele mei, întru mine petrece si eŭ 

2 2 “ sia 5 £ e x „întru dinsul.“ Deci îndură-te, Dómne, si nu mě 

Saa N bar Ae 
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face pildă pus „mine pecătosul, ci fă cu mine du- 
pre mila ta. Și să-mi fie mie Sântele acestea spre 
tămăduire, curățire, luminare, pază, mântuire si 
spre Ssäntirea sufletului si a trupului ; spre înlă- 
turarea a totă nălucirea și a faptei cei rele şi a 
lucrărei diavolesti, care se face cu gândul in mem- 
brele mele ; spre îndrăsnirea si dragostea cäträ 
tine, spre îndreptarea vietei și întărire, spre adău- 
girea faptei bune si a desšvõrsirei, spre plinirea 
poruncelor şi spre comunicarea cu Sântul Duh; 
spre merinde pentru viața de veci, spre îndrep- 
tare bine primită la județul töü cel infricosat, iar 
nu spre judecată sau spre osîndire. 

“KN in buze spurcate, din inimă pângărită, din 
l limbă necurată, din suflet întinat, primeşte 
oruga, Christóse al mei ; și nerespingen- 
>»? du-mi nici cuvintele, nici purtările, nici neru- 
e sinarea mea, dă-mi cu îndrăsnire a dice ceea 

ce voesc, Christose al meu; mai ales mě si învaţă 

ce trebue a face și a grăi. Pecătuit-am mai mult 
de cât curva, care aflând unde intrasesi, cumpă- 
rând mir, cu îndrăsnire a venit a unge piciõrele 

tale, Christose al mei, ale Stšpänului și Dumne- 
deului mei. Precum n'ai respins pre aceea, apro- 

piindu-se din inimă, să nu te ingretosezi nici de 

mine, Cuvinte; ci dä-mi ale tale piciöre ale ți- 

nea si ale seruta, si cu curgerea lacrimilor, ca 

cu un mir de mult preţ, cu indräsnire a le unge. 

Spalä-mš in lacrimile mele, curäteste-mš cu dîn- 

sele, Cuvinte; lasă şi gresalele mele si ertare dă- 

rueste-mi. Stii multimea ršutätilor mele, ştii şi 

ranele pele, vedi si võnštaele mele ; dar Ştii și 

credința, vedi si stăruința, audi si suspinurile mele. 

Rugăciunea sântului Simeon noul Teolog : 
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(Nu se ascunde de tine, Dumnedeul meü, Crea- 
toriul meü si Rescumpörätoriul mei, nică 0 pi- 

cäturä de lacrimi si nici o parte din picătură. 

Cele ce incä nu s'aü lucrat de mine, le-aü võdut 

ochii tši; iar în cartea ta şi cele încă nefäptuite 

se află scrise de tine. Vedi umilința mea, vedi 
ostenela mea cätä-i, si tote pecatele mele ertä- 

mi-le, Dumnedeule al tuturor. Ca cu inimă cu- 
rată, cu cuget înspăimântat şi cu suflet înfrânt 
să mě împărtăşesc cu curatele și prea säntele tale 
Taine, prin care viază şi se indumnedeeste tot 
cel ce mănâncă şi bea cu inimă sinceră. Că tu 
ai dis, Stšpäne al meu: Tot cel ce mănâncă Tru- 
pul mei si bea Sângele meu, acela r&mâne în- 
tru mine şi eu mõ aflu intr'insul. Cu totul ade- 
verat este cuvântul Stšpänului și Dumnedeului 
meu. Că cel ce se împărtășește din harurile cele 
dumnedeesti şi indumnedeitõre, negresit nu este 
singur, ci cu tine, Christose al meu, lumina cea 
în trei sori, care luminéză lumea. Deci, ca să nu 
ršmän singur fără tine, Dătătoriule de viaţă: su- 
flarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea 
lumei, pentru aceea mam apropiat de tine, cum 
vedi, cu lacrimi şi cu suflet înfrânt, rugändu-mš 
să iau de la tine mântuire de gresalele mele, si 
fară de pedepsă să mě împărtășesc cu dătătorele 
de viaţă si curatele tale "Taine; ca să rămâi, cum 
ai dis, cu mine cel întreit nenorocit ; ca nu în- 
selätoriul aflându-me lipsit de harul tău, să mă 
răpiască cu viclenire, și amägindu-me să mě a- 

„bată de la îndumnedeitorele tale cuvinte. Pen- 
tru aceea cad la tine si ferbinte strig ţie : Pre- 
cum ai primit pre desfrânatul, si pre curva 
apropiindu-se, așa mă primește. şi pre mine cur- 
varul si desfränatul, Indurate, apraniin acum 
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de tine cu suflet înfrâ tii. Mântuitori ă 

altul n'a greşit tie, i “a SA E 
s A 3 t a fäcut faptele, 

ce eu am fäptuit. Dar iarăşi stiü gi aceea, că mă- 
rimea gresalelor ȘI mulțimea păcatelor nu întrec 

marea și indelunga răbdare si iubirea de Omeni 
cea nemärginitä a Dumnedeului meü ; ci cu mila 

îndurărei, pre cei ce cu căldură se pocäesc, ii cu- 
reti şi-i luminezi și-i faci pärtasi luminci, fäcen- 

du-i in de-ajuns participätori dumnedeirei tale. 
Si, ceea ce este străin si ängerilor şi mintilor 

omenești, vorbeşti cu dinsii adese-ori, ca cu niste 

adevărați ai tši prieteni. Acestea mě fac indräs- 

net, acestea mě inaripezä, Christose al meü; si 

ineredendu-mš in bogatele tale bine-faceri cäträ 

noi, cu bucurie împreună si cu cutremur me îm- 

părtăşesc cu focul, erbä fiind eù, si strěină mi- 

nune ! mě rourez negrăit, ca rugul de demult, 

care fiind aprins nu ardea. Pentru acesta, cu Cu- 

get multämitoriü și cu inimă multämitöre, cu mem- 

bre multämitöre ale sufletului si ale corpului meu, 

mě inchin şi te măresc, pre tine, Dumnedeul mei, 

ca cela ce esti bive-cuvõntat acum și în veci, Amin. 

Rugăciunea sântului Ión Chrisostom : 

umnedeule, slăbeşte, lasă, ertä-mi tote gre- 

salele mele, câte am greșit: ori cu cuven- 

Saa; tul, ori cu lucrul, ori cu gândul, cu voie, 

(OY sau fără voie, cu ştiinţă ori cu nestiintä, 

6 tõte mi le 6rtă ca un bun si de Gmeni ïu- 

bitoriü. Si pentru rugăciunile prea curatei Maicei 

tale, ale servitorilor töi 

teri si ale tuturor Säntilor, carii ti-aü bine-pläcut 

din vec, bine-voeste ca tärä pedepsä să primesc 

säntul si prea curatul Trup si scump Sängele 

tei, spre vindecarea sufletului şi a trupului, şi 

Angeri, ale säntelor Pu- 

NAL 
7 
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spre curățirea cugetelor “mele celor rele. Că a ta 

este împărăţia si puterea si mărirea, a Tatălui, 
si a Fiiului, și a Sântului Duh, acum și pururea 

si în vecii vecilor, Amin. 

Altă rupăciune a acelutasi : 

Vu sunt vrednic, Stšpäne Dõmne, să intri 
SANS sub acoperemântul sufletului mei, ci, de 
AW Ore ce tu, ca un iubitorii de Omeni, vei 

N 
Ș 755 să locuesti întru mine, îndrăznind me a- 

© propiu. Poruncesti? Voiu deschide porțile, 
„ce tu singur le-ai făcut, şi intră cu iubirea de 
Gmeni, ce o ai. Intră si vei lumina cugetul mei 
cel întunecat. Cred că vei face acesta ; că nu te-ai 
ferit de curva, ce sa apropiat de tine cu lacrimi; 
nică ai respins pre vamesul, ce sa pocäit; nici 
ai alungat pre tâlhariul, ce a cunoscut impõrätia 
ta; nici pre gonaciul Pavel pocăindu-se nu l-ai 
lăsat cum era. Ci pre toţi, cei ce aü venit la tine 
cu pocăință, i-ai rânduit în ceta prietenilor tăi, 
cela ce singur esti bine-cuvântat tot-deuna, acum 
si în nemärginitii veci, Amin. 

Altă rugăciune a: aceluiaşi : 

õmne lisuse Christose, Dumnedeul mei, 
släbeste, lasă, indurä-te si értă mie p&- 

semõnfä te-a născut, a prea curatei gi pururea fe- 
ciörei Mariei, Maicei tale, unica nădejde nerusi- 
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ati soda si mântuirea mea, învredniceşte-me 
fără osindire a më împărtăşi cu curatele, nemu- | | 
ritorele, viü-fägötõrele Si infricogatele tale Taine, 

spre ertareăgipecatelor si spre viata de veci ; spre 
säntire, luminare, întărire, vindecare. si spre să- 
netatea suflgtului si a trupului ; si spre sterge- 
rea și perderea de tot a cugetelor si a judecätilor 

„mele celor viclene, a prejudetilor si a închipuirilor | | 
celor de nõpte de la spiritele cele viclene si in- 
tunecate. Că a ta este împărăţia si puterea, mä- | 
rirea, stima şi inchinäciunea, împreună cu Tatăl 
si Duhul tšü cel Sânt, acum şi pururea si în vecii 
vecilor, Amin. 

», Rugäciunea Sântului Ión Damaschin : 
m 

naintea ușilor Templului tei stau si nu mě 
depärtez de gândurile cele rele; ci tu, Chris- 
tose Dumnedeule, care ai îndreptat pre va- 
mesul, ai miluit pre hananea, şi ai des- 
chis tälhariului portile raiului, deschide-mi 

îndurările iubirei tale de Gmeni, si më primește | 

pre mine, care vii si me ating de tine, ca pre | 

curva şi pre cea emoroe; că una atingendu-se 

de póla ta, lesne a luat vindecare, iar alta cu- 

prindend curatele tale piciõre, a căpătat desle- 

gare de pecate. lar ei mișelul, îndrăsnind a primi | 

întreg Trupul töü, fie să nu mě ard, ci mě pri- | 

mește ca și pre dinsele şi-mi lumineză simtu- 

rile sufletului, ardênd invinovätirile pöcatelor mele; 

cu rugăciunile celei ce fără semenţă te-a născut si 

cu ale Puterilor cereşti. Că bine-cuventat esti în | 

vecii vecilor, Amin. | 

uta, C tatt d n iii 

Dumnedeeştile Liturgil. 
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hupăciunea Sântulul lón Uhrisotom 

„=, red, Domne, şi mărturisesc că tu esti cu 

vf adevărat Christos „Fiiul lui Dumnedeü ce- 
» m „lui viu, care ai venit in lume să mäntu- 
“N” eşti pre păcătoşi, dintre carii cel änteiü 

„Sunt eu“. Incă cred că acesta este, însuși cura- 
tul tšü Trup, si acesta este însuși scumpul töü 
Sânge. Deci mě rog ţie, milueşte-me și-mi crtă 
gresalele mele cele de voie si fără de voie, cele 
în cuvânt, cele în faptă, cele în știință și în neș- 
tiintä ; şi mõ invredniceste fără osindä a mě îm- 

5) 

N pärtäsi cu prea curatele tale Taine, spre ertarea 
păcatelor si spre viaţa de veci, Amin. 

/ lar mergând a te împărtăși, di următorele Stihuri ale Tui 

Metafrast : F 

Tatä më apropii de dumnededsca Impărtășire, 
Creatoriule, să nu më ardi cu comunicarea ; 
Că foc esti ardend pre cel nevrednici. 
Deci curăţește-mă de tõtä intinäciunea. 

Apoi: 

( ineï tale cei tainice astä-di, Fiiule al lui Dumnedeü, 

părtaş mě primește; că nu voiü spune vräjmasilor tõi taina 
ta, nică sărutare nu-ţi voiü da ca Iuda; ci ca tälhariul te măr- 
turisese : Pomeneste-mš, Dâmne, întru împărăția ta. 

După aceea, Stihurile acestea : 

Indumnedeitoriul Sânge vădend, omule, te infricosazä; 
Că este cărbune ce arde pre cel nevrednici. 
Trupul lui Dumnedeii, më indumnedeeste si mõ nutreste : 
Indumnedeește sufletul, tar mintea-mi nutrește minunat, 

Apol aceste tropare : 

| nduleitu-m'at de dorul tăi, Ohristâse, gi m'at schimbat 
prin dumhedetsca ta iubire ; ci arde cu toc nematerial păcatele 
mele, și më invredniceste a më sätura de desfătarea cea. în- 
tru tine, ca veselindu-me să măresc, Bunule, amândouă veni- 
rile tale. 
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ja ate lucinile Säntilor tăi, cum voiŭ intra eŭ nevrednicul? 

ld “A îndrăzni a intra în camara nuntală, haina mě vč- 

dearg ki de nuntă şi võit fi legat și aruncat de îngeri. 

Ourăţește, Dâmne, tina sufletului meü si mě mäntueste ca un 
tubitoriü dë ment. 

Apoi rugăciunea noesta : 

“Titepâne iubitoriule de ómenï, Dómne Iisuse 
hristóse, Dumnedeul mei, să nu-mi fie 

"mie spre pedepsă Sântele acestea, pentru 
că sînt nevrednic, ci spre curățirea și sân- 

firea sufletului si a trupului, și spre arvo- 

„este a mõ lipi de Dumnedeii, si a pune in Dom; 
; Š t T 

„nul nădejdea mântuirei mele“. “4 Y 

Si pi ul „Cinei tale cei tainice. Și așa cu umilință gá te 

comunici, 

= e e e e ee de <TSS 
<a... AEE AEE E AEE E L E E L LL E 

Stihuri îndemnătóre la acéstă multämire: 

După ce vet dobândi frumoso Impärtäsire > 

a tainicilor Daruri celor viü-jäcetore, 

Cântă îndată, muljämeste forte 

si di lui Dumnedeü cu suflet Jerbinte: | > 

“Rugäciunea T-a demultämire anonimă : 

2 mm ültämese ție, Dömne Dumnedeul . meü, 

că nu mai respins pre mine p&cătosul, . 

ci maï invrednicit a fi părtaş Sântelor 

tale. Multämesc tie, cä pre mine nevred- 

t “nicul mai învrednicit a mě comunica cu 

curatele cerestile tale -Daruri. Ci, Stšpäne iubito- 

riule de Gmeni, care pentru noi ai murit si ai 
inviat si. ne-ai däruit aceste infricosate si de 

viață fäcötõre "Taine, pentru bine-facerea si sänti- 

rea sufletelor si a trupurilor nostre, dă si mie 

vietei şi a împărăției viitore. „lar mie bine” 
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să-mi fie acestea, spre vindecarea sufletului și a 

trupului, spre înlăturarea a tot protivnicului, spre | 

luminarea ochilor inimei mele, spre pacea sufle- | 

testelor mele puteri, spre credinţă nerușinată, i 

spre iubire nefätarnicä, spre umplere de înțelepa | + | 

ciune, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea | 

dumnedeescului tšü har si spre câștigarea imperä- 

tiei tale. Ca, prin acestea fiind păzit întru sânțe- | | 

| nia ta, să-mi aduc aminte de harul tšü pururea, 

| și să nu mai viez mie, ci ție Stăpânului și bi- | 
ne-fäcštoriului mei. Si aşa plecând din acestă 

| viață în nădejdea vietei cei vecinice, să ajungla | 
| repausul cel de-a pururea, unde este cântarea ce- 
| lor ce serbezä neîncetat, şi dulceța cea nemärgi- 
| nită acelor ce privesc nagrăita frumuseţe a feţei 

tale. Că tu esti adeveratul dor si nespusa vese- - 
lie a celor -ce te iubesc, Christöse Dumnedeul | 
nostru, si pre tine te cântă tõtä fäptura in veci, | 
Amin. Ei 

Rugăciunea a II-a, a lui Simeon Metafrast : 

|| (0 tõpäne Christõse Dumnedeule, imf 
ve) vecurilor si fäcötoriule al tuturor, 
2» 4 ¿mesc ţie de tote bunurile ce mi-ai 
ette împărtășirea cu curatele si de 
+2 fäcötõrele "Tainele tale. Deci mě rog ţii 

nule și iubitoriule de 6meni, päzeste-mš sub 
peremõntul tšü si sub umbra aripilor tale 
dăruește-mi în conștiință curată până la resufla 
cea din urmă, să mě împărtăşesc in vre nič 
cu Sântele tale, spre ertarea pěcatelor şi spi 
viața vecinicä. Că tu esti pânea vietei, isvort 
sänteniei, dătătoriul bunätätilor. Si tie mărire nă 
tä, împreună "Tatălui si Duhului Sânt. acum si 
pururea și în vecii vecilor, Amin. f. E 
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Rugăciune: t IA j a găciunea a II-a, a »ântului Marelui Vasilie. 

ela ce mi-ai dat de voie spre hrană Trupul 
ACU, care ești foc si ardi pre cei nevred- 
MICI, să nu më ardi de tot, Făcttoriul 

Met, ci-mai ales pătrunde în alcătui- 
„rea, membrelor mele, in tâte incheeturile, in rë- 
'runchi, în inimă ;” arde spinii tuturor pšcate- 
„lor mele; curätestemi sufletul ; sänteste-mi gän- 
durile; intäreste-mi incheeturile împreună cu 6- 
sele; lumineză-mi deplin cele cinci simţuri; în- 

| treg mč pătrunde cu frica ta. Pururea acopere, 
apără si mě păzeşte de tot lucrul și cuvântul 
„perdetoriu de suflet. Spalä, curäteste si mě indrep- 
teză; îmbunătățește, intelepteste si më lumineză; 

„ arată-mE locaș numai al Duhului tšü, şi numai 
«mult locaș al pecatului; pentru că, fiind casă a 
ta prin primirea împărtăşirei, să fugă de mine, 
ca de foc, tot fäcötoriul de rele, tâtă patima. Ru- 
gători aduc ţie pre toți säntii: pre Căpiteniile 
celor “fără de trup, pre Mergs&toriul-înainte, pre 
inteleptii Apostoli, încă si pre neintinata si cu-' 
rata ta Maicä; ale cärora rugi primeste-le, indu- 
rate Christöse, si fă pre servul tău fiiü al lumi- 

-nei. Că tu singur esti, Bunule, säntirea si lumi- 
narea sufletelor nostre. Ši ţie, dupre cuviinţă, ca 
unui Dumnedei si Stăpân, toți mărire iti înăl- 

| täm în fie-care di. 

Rugăciunea a 1V-a, a Sântului Ciril »Alexandrõnu. 

A rupul töü cel sânt, Dâmne lisuse Chris- 
Y tõse, Dumnedeul nostru, să-mi. fie mie 
y spre viață vecinică, si scump Sângele tău 
“spre ertarea păcatelor. Fie mie Evharis- 

W tia acesta spre bucurie, sănătate si vese- 
lie; şi la infricosata a doua venire a ta, invred- 

| = === 

| 
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niceste-mõš pre mine pöcätosul a sta dea-drepta 

mărirei tale ; cu rugăciunile prea curatei tale 

Maice si ale tuturor Säntilor t&, Amin. 

anonimă, cătră prea Sänta de Dumnedeü 

Născătore : 

rea sântă Stšpänä de Dumnedeü Näscötõre, 

lumina întunecatului mei suflet, nădejdea, 

( acoperemõntul, scăparea, mängäerea, bucu- 

KA ria mea, multämese ție, că mai invredni- 

” cit pre mine nevrednicul a fi părtaş cura- 

tului Trup şi scump Sânge al Fiiului tăi. Ci tu, 

care ai născut lumina cea adevărată, lumineză-mi 

ochii cei înţelegători ai inimei; tu, care ai nás- 

cut Isvorul nemurirei, fä-mš viu pre mine cel 

omorât de păcat ; Maică iubitõre de miluire a- 

Dumnedeului celui milos, milueste-mö şi dă în- 

duiosare si frängere inimei mele, și umilință gân- 

durilor mele, si rechiemare din robia cugetelor 

mele. Si më invredniceste, până la resuflarea cea 

din urmă, a primi fără pedepsă säntenia cura- 

telor Taine, spre vindecarea sufletului și a trupu- 

lui; şi-mi därueste lacrimi de pocăință si mär- 

turisire, spre a te läuda si märi in tõte dilele 

vietei mele. Că bine-cuventată si prea mărită ești 

în veci, Amin. 

Rugăciunea V-a, 

Deer: Acum slobodeste. Sânte Dumnedeule. Prea Sântă Treime Tatăl 

nostru. Că a ta este Imperafla. Si troparul Sântului a caruia va ti Liturgia 

P, na A Ai sT P ) í > E yi i 7 1 N 

în aceiaşi di. Mărire, Condacul hu. Şi acum. Cuca ce ești tolositore crești- 
nilor; (iar de va fi sevbătore Domnescă, dicem): Și a acum; Condacul sérbäto- 

f , . pa 9 , fă " - > A . A 
te) Domne milueste, 4* 1% ori. Ceva ce esti mai cinstită. Mărire și acum; 
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» Și acestea cântându-se, cel mai Mare cădeşte Sântul Aer în chipul crucei de 3 

| Invăţătură pentru scoterea sântului Aer: 
i YAp sara, la Vesperinä, ad ase cânta Stihirile: Când depre lemn... 
intra cel mai Mare în säntul Altariü gi se îmbr î j i i = A şi se îmbracă în tõte vestmintele preo- 
esti ; iar cel-lalti Preoţi numai în Felöne gi Diaconii în Stil I ând 

' a cânta cântăreții: Märire şi doi el AZ 
i re ire şi acum, de la stihiralä, glas al cincilea : Pre 

tine cel a l îmbraci cu lumina ca cu o haind...,,. pre carea o cântă rar 
i cu gias dulce, atunci cel mai Mare gi Preoţii cei împreună cu dinsul, scoțend 

ntu Aer, îl întind pre Sânta Masă, şi-l cädeste cel mai Mare in chipul cru- 
cel de 3 ori; după aceea râdică Säntul Aer, Sânta Evanghelie și Sânta Cruce. 
Si ridicändu-l de-asu ra capetelor sale, es pre Uşile cele împărătești şi se întorc 

pre după sfeșnicul cel despre miadă-nopte ; și vin în mijlocul Bisericei, unde este 

masa gätitä si împodobită, si pun Säntul Aer pre masa aceea și Evanghelia des- 

pre cap, iar Sänta Orure cătră piciöre. Si dicând ceteţii: Acum slobodeşte Stă 

ne... Sânte Dumnedeule, si după Tatăl nostru, Preoţii cântă Tropariul, 

las al 2-lea: Josif cel cu bun chip... Märire şi acum, Mivonosiţelor femet... 
Ti 

ort; şi apoi face 2 metanii mari şi sărută Sântul Aer cu capul descoperit; și una 

pre urmă. Asijderea și Preoţii mergând câte doi fac aseminea. Şi pre urmă 

merg și creștinii, şi, făcând şi ei aseminea, sărută Säntul Aer. Și stă Sântul Aer 

re Masă aceia pănă a doua di dimineta spre sărutarea tuturor, ardend două 

taelii totă nõptea, si tämäe aprinsă de desubtul mesei fiind pusă, Tar a dona 

e da se Doxologia cea mare, ese cel mai Mare cu Preoţii din sântul Al- 

iu îmbrăcați cu vestmintele preoţeşti, şi staü împrejurul Meser cei cu Sân- 

tul Aer pre dinsa. lar când încep Cântăreţii, a cânta: Sânte Dumnedeule, atun- 

cea cel mat Mare, cu Diaconul, şi cu făclii în mână, cădeşte Sântul Aer în 

chipul erucei de 3 ori; și când cântă: Sânte Dumnedeule cel mai de pre urmă, 

atuncea ridică Sântul Aer si punându-l iariiși preste capul celui mai Aare, si 

preste capetele sale, și mergând înainte cu 2 steşnice aprinse, şi Diaconii că- 

dind asupra Sântului Aer, eșim afară din Biserică, și mergem pănă în dreptul 

stranei dea-drepta, cântăreții cântând: Sânte Dumnedeule ; stăm acolo. Şi dice Dia- 

conul Ectenia : 
Milueste-ne pre not, 

Episcopul, si pre Egu a 3 

pentru bună vodirea pământului şi pentru vremi 

toți ortodocşii crestini. > 34 

Apoi Preotul Ecfonisul: Că milostiv si iubitori... 

Apoi mergând şi stând în dreptul Altariului, cäntändu-se : Sânte Tare, Diaco- 

nul dice Ectenia cea mai sus arätatä, si adăugând dice: Incă ne rugäm pentru 

fericiţi ctitori si pentru cet mai nainte răposați părinți şi fraţi at noştri, carit 

zac aici şi pretutindenea ortodocsii creştini. Incă ne rugäm gi pentru toți ortodocşi 

creştini. 

Preotul Eefonisul: Gă milostiv şı iubitorii....- 

Apoi venind in dreptul strănei cei dea-stânga, cântându-se : Sânte fără de morte, 

dice Diaconul Ectenia cea mai sus arătată, şi adäogänd gice: Încă ne rugăm 

pentru fraţii noştri: Preotii, Teromonahii, levodiaconiă şi Monahit, gi pentru toţi cer 

întru Christos fraji adīinaogtri. Incă ne rugăm şı pentru togt ortodocşù creştini. 

Preotul Ecfonisul : Că los inca: 

Apoi ajungând la usa Bisericei, jarag 5 

adauge: Incă ne rugäm pentru coi ce adne darri şi fac bine în Sânta şi întru tot 

cinstita Biserica acésta, pentru cet ce 

înainte şi aşteptă de la tine mare gi multă, milă. 

Incă ne rugăm pentru toți ortodocşii ere 

Dumnedeule, şi pomenește pre Rege, pre Mitropolitul saü pre 

menul. Incă ne rugäm peniru bună. întocmirea aerulut, 

cu pace. Incù ne rugăm si pentru 

yï dice Ectenia cea mai sus arătată. Şi maï 

sa ostenese şi cântă şi pentru poporul carele stă 

stini. 
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Incă ne rugăm pentru ca să se păziască Sânt Locaşul şi Tara acesta ; gi cele-lalte, 

Preotul Ecfonisul: Audi-ne pre not Dumnedeule, si, Că milostiv eşti. Apoi după a- 

cestea intrăm în Biserică, şi Preoţii ajungând cu Säntul Aer la Uşile împărăteşti, 

şi stând acolo, dice cel mai Mare: Infelepciune drepţi. Apoi intră in Sântul Al- 
tariü prin Ușile cele împărăteşti, şi cântă Tropariul, glas al 2-lea : Iosif cel cu 
bun chip... ... 

Si întind Sântul Aer larägi pre sänta Masă, apoi cetetul îndată Tropariul 
prorociei, glas al 2: Cela ce ţii marginile lume; şi cele-lalte. Märire, şi acum, 
tot aceeași. Și îndată, Pro 'himonul glas ai 4: Seolä-te Domne, ajută ne noi, şi 
ne izbăveşte pe not pentru numele teii. Stih : Dumnedeule cu urechile nostre am audit. 
Apotcetirea : Din prorocia lui Iezechiel: Fost-a preste mine mâna Domnului. După 
acesta, Prochimenul Apostolului, glas 7; Scolä-te Domne Dumnedeul meu, înalţă-se 
mâna ta. Stih: Märturisi-m2-voiü ţie, Dömne, cu tătă inima mea. Apostolul din cea 
cătră Corinteni. Incep. 133: Fraților, puțin aluat tõtä främäntätura o dospeste. 
Aliluia glas al 5. Să învie Dumnedeă, şi să se risipiască vräjmasi lut. Stih : Pre- 
cum se stinge fumul, să se stingă. Stih al II-lea... Aşa să põrä picătoşit de la faţa luă 
Dumnedeü. Eyanghelia a lui Matei, Incep. 144: Iar a doua di care este după. Vineri... 
sferşitul: Pecetluind o cu custodie. Apoi ectenia : Să dicem toţi. Şi după acesta : 
Să plinim rugăciunea mostră, cea de diminetä, si Apolisul. Şi se face sărutare prin 
Monastiri a Aerului spre închipuirea punerei in Mormânt. lar unde nu este Aer, 
sărută Iconele. Iar cântăreții cântă stihira, glas 5-lea: Veniţi să fericim pre Iosif 
ce! pururea fericit; şi ora întâiii, la care se citeşte Tropariul dilei din Triod. 
După Sânte Dumnedeule si Tatăl nostru, Condacul Triodului; şi cele-lalte ; si A- 
polisul cel desăvârşit. 

dci a TS y N 
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„ă a ta este stăpânirea, și a ta este împărăția si puterea si 
mărirea, RATAS 

inta A METSI 

(jä ţie se cuvine tõtä mărirea, cinstea si închinăciunea. 

Kefonis.al Tica > 

vă Sa bine-cuvântat gi Sa prea-märit întru tot cinstit si 
de mare cuviință numele töü. 

Ectonis al 4-lea* 

„ă tu ești Dumnedeul nostru şi ție mărire inältäm. 

Ketonis al 5-lea : 

Tie st&pânirea împărăției tale bine-cuvântată şi prea-märitä. 
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Ecfonis al 6-lea: 
7 3 As A Că sa bine-cuvântat întru tot sânt 

prea-mărit imperätia ta. 
numele tăi, si s'a 

Ecfonis al 7-lea : | 
Ci pre tine te laudä tõte Puterile cereşti. a | 

Ecfonis al 8-lea : 

Ci tu ești Impöratul păcei și Mântuitoriul sufletelor nostre. 

Eefonis ul 9-lea: 

Cä pre tine te laudă tote Puterile cerești. 

Biserica Stavropoleos din Bucureşti, 

i il 
CIS 
| 



-õmne Iisuse Christöse, Dumnedeul nos- 

tru, Dumnedeul indurärilor si a tõtä mi- 

lostivirea, a căruia milă este nemõsuratä 

și iubirea de õmeni adînc neajunsă, la a ta 
mărire cădend cu frică si cu cutremur, ca 

nişte servi netrebnici, cu umilintä aducem acum 

multämire bunätätei tale pentru bine-facerile, ce 
aü fost asupra servilor tăi (sai tare); si ca 
pre Domnul, Stăpânul si Bine-făcătoriul, te mărim, 

cântăm ţie, te lăudăm, si cădând înaintea ta iarâși 

multämim, rugänd cu umilintä nemõsurata şi nes- 

pusa ta milostivire: Că precum ai bine-voit a primi 

acum rugăciunile servilor tăi, si cu îndurare l-ai 

învrednicit a li se împlini cererile, aşa şi de acum 

înainte invredniceste-i a spori întru drépta cre- 

dintä, întru dragostea cea cătră tine și cea că- 

tră 'aprõpele si intru tõte faptele cele bune, si a 

dobändi ale tale bine-faceri, împreună cu toți cre- 
dinciosii tăi. Izbäveste-i de tõtä réua intõmplare, 
dăruindu-le pace și linişte. Si ne invredniceste 

pre toți tot-dcuna "mulțămire a aduce, cele prea 
bune a grăi, și a cânta Tie si celui fără in- 
ceput al tšü Părinte, și prea Sântului, si bunului 

şi de viață fäcötoriului Duhului töü , Dumnedeu- 
lui celui mărit întru o fiinţă. (Și îndată cu glas mat înalt): 

Mărire ţie, Dumnedeului nostru, dätätoriulul nos- 

tru de bine, în vecii vecilor. 

m 



POVATUIRE. 
Cum se cade Preotul gi Diaconul a sévêr 

gi ase giti spre lucrarea celor sânte. tar 
Liturgii; ce feliti de prime 
mai iograba, cum trebue să se indrepteze, 

ŞI serviciul in sânta Biserică, 
lor sânt mai ales la slujba Dumnedeestei 
jäii se întâmpla, gi de nu sar pricepe Preotul 

„În legea darului Mântuitoriului nostru Dumnedeii Tisus Christos, sânta 
Biserică ține şepte taine, adică ; Botezul, Ungerea cu säntul Mir, Euha- 
ristia sati Impărtaşirea, Pocäinta cu Marturisirea, Preotia, Cununia si Sân- 
tul Maslu. Tõte ace stea se sõvõrgese in sânta Biserica, säntita de A rhiereii, 
spre adevărata mântuire a tuturor 6menilor. Unile dintre aceste taine 
la nevoie se pot seversi şi în casa, saü ori unde ; tar taina Preotiet si Eu- 
haristia, adică aducerea jertfei cei fără sânge a Corpului şi a Sângelui 
Domnului nostru Iisus Christos, nu se face nicairt atarä de Biserică sân- 
tiba, caci este mare põcat. Pentru aceia notäm următârele : 

1). Sânta Casi saŭ Biserica in care se aduc multämirt lu Dumnedeii 
Fäeštorinlut a tõte, unuia în Treime, şi se fac rugăciuni, pentru lumi- 
minare şi curaţivea põeatelor, sa fie säntitä de insust Arhiereul, sat sii 
fie trimis în acestă Biserică Antimisul säntit de Arhiereti, gi dupa rån- 
duélā să primiasea säntire acea casa. 2). Preotul să fie om ales, cinstit, 
sa știe Sânta Scriptura si să fie hirotonisit de Arhiereti dupa rändudla. 
3). Preotul să aiba tõte veșmintele säntite dupi rändudlä, anume : Sti- 
hariti, Epitrahil, Mänicere, Bräu şi Felon. Iar Diaconul : Stihar, Mânicere, 
si Orariü, care sa põrta pus pe umõrul stäng. Parade acestea, Preotul si 

Diaconul nu se cade să oficieze Dumnedeesca Liturgie. Iar daca Preo- 
tul va indräzni a sõvõrsi Taina'fara acestea, va gresi de mârte, gi pen- 

tru acésta din cinul sõi se va seõte. lar la săvârşirea altor sânte Taine 

şi la rugăciuni si cântări în Biserică se vor imbraca în sântele veşminte 

dupre tipic. — Dar spre săvârşirea acestei sânte Paine, adica a Corpului si 

Sângelui Domnului nostru lisus Christos, pe längä cele dise neapärat, 

se cere ca Preotul hirotonisit de Arhiereü så aibă pregătirea cuvenitä 

si voe stäruitõre spre săvârşirea tainei Corpului și a Sängelui Domnu- 

lui. Ca ast-fel prin lucrarea cea dupre tipic a Preotului, pänea să se pre- 

facă întru însuși Corpul si Sângele | lisus Christos. 4). La săvârşirea 

acestei Taine sunt necesăre cinci prë ari, vin ȘI apit ; Insă prescurile să 

fie de taina de gräü curat, yi faina ya nu fie veche, caet se sfarama după 

ce se coc; nică să fie mucedă, nici să se dospiască cu drojdit, ci numai cu 

aluat, Aseminea gi vinul să fie curat, adică să nu fie pelin, nici muced, 

niet ofetit; iar apa să fie curată și prâspati. 5). AN, i at 8 sčvêr- 

seste cu rugaciune, gi prin bine-cuvŠntarea mänilor reotu ul: i fă 

adecă, Pänea acõsta, cinstit Corpul Christosulwi töö j tar ce este în Pa- 

harul acesta, cinstit Sângele Christosulut töö; prafäcõndu-le cu Duhul 
teii cel Sånt. 

; “atace Pânea in corpul lui Christos, gi Vinul î Cu aceste cuvinte se preface Pânea în corpul j T ul în 
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cinstit Sângele lui Christos, dupre cum intelepteste invalä şi ține sânta gi 

apostolâsca Biserică a Rõsäritulur. 

Pentru acesta să ştii, o Preote, că fără de Biserică säntitä, fară Anti- 

mis sânțit de Arhiereu, fară Vegminte säntite ete, fără, pregătirea cuve- 

nită, fară prescuri de gräü gi faină curată, şi fură cunóşterea şi pronun- 

tarea cuvintelor de mai sus, taina Euharistiei nu se sõvõrsaste. lar. de 

va îndruzni cine-va a oficia, fără a ţinea semă de acestea, precum gi fi- 
ind întunecat si ametit de băutură, ne ştiind ce face, nu numai ca un fur 

de cele sänte se priveşte, dar încă greşeşte de morte și-și pregăteşte 
singur pedepsä eternă. 
= = 
= 

Taina sântei Euharistii nică odată nu se sänteste de un mir€n, cetet, 

cäntäret, ipodiacon si chiar diacon, ci numai de Preotul hirotonisit, con- 
form sântelor canâne, căci ei nimic din cele ale Preoţiei nu severşese. ȘI 

cine ar îndrăzni a face ceva din cele ce aparţin numai Preotului ca- 

nonic, acela-cade în grea osändire si în păcatul furului de cele sânte. 

Preotul hirotonisit gi Diaconul sunt datori a se pregăti pentru ser- 

viciü în chipul următor: Mai înainte, cu îngrijire sa să feriască pre sine 

de faptele ce impedicä vrednicia Liturgiei gi împărtăşirea cu prea-cura- 

tele Taine, lar împedecările cele mai mari sunt acestea: De va fi acela 

in blăstăm, sati oprit de Biserică, saü afurisit; de Arhiereii, saü are în- 

tru sine păcat de morte. Păcatele de morte, sunt acestea: 1). Trufia, 

2). Iubirea de argint, 3). Curvia, 4). Mânia, 5). Lăcomia, 6). Zavistia, 
si al 7). Lenevirea la faptele cele bune. 

Deci de va fi în blăstăm, saü oprit de Biserică, sati afurisit de Arhie- 

ereü, nici de cum să nu indräzniascä a oficia sänta Liturgie, până când 

“nu va avea voie dela cel ce l-a legat, ca să fie desăverșit dezlegat; căci 
de va indräzni cine-va să lucreze cele preoțești nefiind dezlegat, va ci- 

dea în păcatul furului de cele sänte, şi cu îndoit și forte grei păcat se 
va întârce dela serviciul Dumnedeese, şi vinovat va fi Corpului si Sån- 
gelui Domnului; şi va fi împreună cu ucigașii de Dumnedeu şi necre- 
dincioşii Iudeï cari! aü ucis pre Christos; iar impärtäsirea cu prea cura- 
tele "Taine îi va fi spre judecată si osândă. Chiar si mirenul, fiind sub 
afurisenie de Arhiereü saü de “Preot duhovnic, saü si de 6re care alte 

patimi va fi cuprins gi nu va finea'semä de ele, la ält Duhovnie mer- 
gend, fară a lua ertare şi deslegare dela cela ce l-a avut mai înainte Du- 
hovnic, si ar indräzni a seimpartäsi cu prea curatele Taine ale Corpului 
si Sângelui lui Iisus Christos, aceiași pätimeste, şi ca un ucigaşiu de Dum- 
, 

nedeii se va osändi. x 

Iar de-l va vädi pre el consciinta lui pentru păcate de mórte, să nu 
îndrăzniască a oficia sänta Liturgie, până când nu se va curäfi pre sine 

de păcatul în care se află, cu caintä, gi prin mărturisire cu gura înain: 
tea Părintelui set duhovnicesc, fägäduind că de acum nu se va mal ìn- 
tõrce la păcat. Că de va îndrăznia oficia, în păcat de morte fiind, nemär- 

| 
| 
ŞI | 
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turisindu-se, $i prin pocăință mai înainte neeurätindu- e de el, alt păcat 
de mórte mai greu adaoge, si Dumnedeestile Taine, din causa nevredmi- 
ciei lui, le primește spre judecată si spre osinda lnigi. 

Chiar in săvârşirea Dumnedeestei Liturgii, viindu-și în sine Preotul gi 
cunoscându: e a fi în păcat de morte, cât va putea cu mare durere şi 
căință să se umiliască pre sine şi sì arate părere de văii, având gând ne- 
curmat, ca să se mărturisiasea în grabă, să facă bine gi să se päräslascd, 
de păcat. 

Spre a fi vrednic de o așa de inaltä servire şi de impärläsirea cu Sån- 

tele Taïne, împedică si multa mâncare și băuturi de sară; pentru aceea 
se cade a se înfrâna de mâncare si băutură, şi chiar daca gustii ceva, 
trebue a gusta puţin şi numai înainte de miedul nopte!. lar de va gusta 
Preotul cât de puţină mâncnre sau băutură după medul noptei, să nu în- 

drăzniaseii a oficia Sânta Liturgie, de óre ce dela medul noptet începe 

cursul dilei. 

Preoţii şi Diaconii carii aii femei datorese a se infräna de ele cäte-va 

dile mai înainte de a oficia Sânta Liturgie precum şi în acea di; căci 

ce] ce nu se va înfrâna şi va oficia förte greseste. 

Dar nu numai Preotul si Diaconul, ci gi tot erestinul cel ce va vrea 

să se împartășiască cu vrednicie din Dumnedeeştile Tuie ale lui Christos, 

este datoriü cu totul si se înfrâneze de mâncare, afară numai de ne- 

voie la timp de morte. Sunt încă si alte pedici ce fae pe Preot gi Dia- 

con nevrednic de serviciŭ si de a se împărtăşi cu Sântele Taine: care, 

măcar că sunt mai mici decât cele ce sau: dis maï sus, trebue desrä- 

däcinate; si precum Preotul, asa si fie-care creştin datorese a le în- 

latura pe cât va putea. Cea dintăiii este supõrarea gândurilor. celor 

de multe feliuri, pre care trebue a le îndepirta prin rugăciunea cea 

terbinte si cu gândirea la patimile Domnului. A doua e turburareax 

cea din läuntrul, saŭ intristarea ; dar să aibă nădejde, că prin stăruința de 

a primi harul lui Dumnedeü, adică a se împărtăși cu Sântele Taine, 

o va depärta dela sine. A treia este mähnirca gi ürändävirea, care 

cn desteptarea, cu privighierea saü cu imputinarea somnului, de ase- 

minea se inläturä. 

lar preste tote acestea, a patra este turburarea sati sburdăziunea 

trupâscă, care se face din vis, si vare de i se va intempla, să nu în- 

dräzniascä a oficia Sânta Liturgie decât numai doră de mare nevoie. 

lar daca el singur a provocat acesta cu vorbele saii cu gândurile 

cele necurate de cu sară, aü cu mâncarea şi cu băutura, sati cu Jun- 

gimea somnului, nici-de cum si nu îndrăzniaseă a liturgisi până ce 

se va mărturisi la părintele săi cel duhovnicesc si dela dinsul 

va lua canon și deslegare. 

Pentru aceea, tõte cele neplinite prin rugăciunea cea ferbinte si 
ea, l 5 ù 

prin lacrimile cele cu durere și 

pot să se desrädäcineze. Spre a fi vred- 
cu inimă înfrântă, mai înainte de 

servire gi în insasi servirea, 

nic de servire și de împărtășirea cu Sântele “Taine, mai împedecă încă 

r ž Dumnedeestile Liturgil. 



a a a 

FR 

258 POVĂ [UIRE CATRA PREOȚI ȘI DIACONI 

forte mult şi acesta: De a ocärit Preotul sati Diaconul pre cine-va gi 

l-a scârbit sati l-a nedreptatit, şi ştie cu acela este mâniat gi superat 

pre el; saü dacă însuși Preotul saù Diaconul fiind nedreptăţit sai 

scärbit de cine-va ţine mânie si se supără, să nu îndrăzniuscă a ofi- 

cia Sänta Liturgie, ci mergõnd mai înainte, dupre porunca Domnu- 

lui, să se impace cu fratele sõü gi aga să servlasca. 

Iar de va fi cel scärbit unde-va, departe, gi va fi nevoie să serviască, 

măcar gând bun să aibă, adică, că dacă se va întâlni cu dinsul 

negresit se va împăca, si întru inima sa îi va părea rõü de acesta; 

şi aşa de nevoie să serviascä. ; 

Aga dar Preotul, intõii mai inainte de gätirea spre Dumnedeesea 

Liturgie este datoriü să se păziască de impedecärile cele ce s'aŭ dis 

mai sus. Al doilea, se cade lui să aibă frângere de inimă pentru pë- 

cate, măcar gi mai mică de ar fi ele. 

Pe lângă acesta oricât de puţin, l-ar võdi consciinta lui, să se 

mărturisiască părintelui săi duhovnicesc, si să Ta dela dinsul dez- 

legare. In scurt, tot cei ştiut că este spre curatirea păcatelor, se 

cade cu nevointi a face. Și inima sa si o curațiască de tõte gându- 

rile, de poftele si desmerdärile cele trupesti, ce staü improtiva dra- 

gostei lui Dumnedeii, şi firea sa cu Gre-care socotire să o destepte, 

de si nu sufere de patimi ce fac împedicare. 

Al treilea, să aibă bună voire, ca să slujiască Domnului întru cuvioşie 

si dreptate, întru tõte dilele vietel sale. Și acestă, bună, voire la timp să 

o adevereze prin fapte bune. 

Al patrulea, fomea de mâncarea cea Dumnedetscä si setea de acea 

böuturä în suflet gi în inima sa cu îndoită purtare de grijă, tare să o 

destepte : 

1). Pentru că mare este acestă Dumnededscä Taină: căci într însa 

materialiceşte” Impõratul şi făcătoriul a tõtä făptura cea võdutä si ne- 

võdutä, Christos Dumnedeü şi om, nevădut sub võduele chipuri ale 

Päneš gi ale Vinului, spre mâncarea credincioşilor este pus înainte, 

i cu adevărat se dá, si cu folosul şi cu câştigarea care se revarsă 

dintr'insa; căci cel ce serveşte cu vrednicie gi se impärtäsaste de 

Dumnedeestile Taine, nu uumai dobändestetertarea păcatelor, ci se 

invredniceste și de sânţenie gi de darul cel ales, căci se împărtăşaşte 

cu Christos, care este Isvorul cel neimputinat al sânţenieă şi al harului. 

2). Pentru că cu sărăcia si cu neajunsul, fie-care alergând Ja co- 

mõra acesta, cu adevărat primeşte indestularea bogăției darurilor ce- 

lor Dumnedeești, şi lipsa sau sărăcia sa sufletescă îndestul o împli- 

neste. 

Pe Jängä acesta, cu credință neîndoită să se apropie la împărtăşirea 

rea curatelor şi de viaţă facötõrelor Taine, a Corpului gi a Sängelui 

lui Christos, ca cu acesta särgi hräniascä sufletul, Si acestă bună 

voire gi credință, nu numai Preotul şi Diaconul, ci și tot credinciosul, 

a A S 
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care võtete cu vrednicie si se împiutășiasea este datoriü să o wbi. 

lar Preotul si Diaconul vrând sii oficieze Sânta Liturgic, negres.t 
este datoriti si mal aibă, şi acesta, adică ca sü săverșiascii Dumnedeesca 
Liturgie întru gloria lui Dumnedeii, în Treime mărit, şi întru cinstea 

tuturor Säntilor, carii se veselesc in raiul cel ceresc, și spre folosul gi er- 
tarea păcatelor tuturor credincioşilor lui Dumnedeii, ce sunt pre pământ, 

precum si ale celor ce aü adormit erestineste întru buna credință ; si 

pentru toți cei vii şi cel morți, carii sunt ineredințaţi rugăciunilor lur: 

de aseminea și pentru buna starea sântei, catoliceştei gi apostolegtei Bi- 

serică a Răsăritului. Și se sõvõrgtasci Dumnedeesca Liturgie, dupre rân- 

duiala Domnului si obiceiul Sântei Biserici a Răsăritului, ca pre o Tainä 

ce sänteste, şi ca pre o jertvä ce imblänzeste pre Dumnedeii, gi pöeatele 

Je enräteste; întru care Duhul cel Sånt prin gura lui, va preface eu 

adevărat cele ce sunt puse pre Sânta Masă dupre dicerea Dumnedeesti- 

lor cuvinte: Si fa adică Pänea in Corpul lux Christos; si Vinul (cu 

puţina apă amestecat) întru Sângele luă cel Dumnedeesc, pre facêndu-le 

cu Duhul tău cel Sånt. 

Al cincilea, în tot chipul să se nevotascä, ca cu mare cinste şi cu a- 

dänca umilintä să se apropie cătră acâstă Dumnedeescă Taini, gân- 

dind pre deo parte la mărirea și milostivirea lui Dumnedeii şi la ne- 

mõsurata lui curatie, tar pre de alta la simplitatea, intinäeiunea si 

neputinta sa, căci dintru acestă cugetare, mare dar și bucurie va afla 

omul. 

Al seselea, cu de-adinsul sü se nevolască a-și câștiga luişi evlavie 

si să gändiasca la patimile Domnului, căci va câștiga nădejde si män- 

îere sufletescă, si dragoste cäträ acestă Tuină a lux Christos; spre 

care ferbintea rugăciune și luare aminte de sine forte mult ajută. 

Aşa dar, spre vrednica servire, mai înainte gătindu-se servitoriul 

Altarului, saü cel ce va vrea să se impärtäslaseä cu Dumnedeescul 

Corp si Sânge, datorii este, dupre rändudla Biserieei, să sõvõrsaseä sara 

Vesperina (saü s'o asculte), la care cu cucernicie să mediteze în sine, 

cu umilinţă să cugete, cum Domnul si Mântuitoriul nostru lisus Chris- 

tos, după mäntuitõrele sale patimi, Vineri sara, pre Cruce, pentru 

păcatele nostre sa spânzurat, pentru mântuirea nóstră a murit, cum 

unul din ostași cu sulița cósta lui a impuos, dintru care îndată a e- 

git sânge şi apă; cum după acésta Iosif cu Nicodim Corpul lui Chris- 

tos luându-l de pre Cruce, cu giulgiü l-a infasurat si in Mormânt l-a 

pus, si cum Maria Magdalina, cu prea curata Maica Domnului, cu 

plângere si cu mare tänguire, în amărăciunea inimei privea acestea 

Sfärgind Dupä-Cinarea ȘI rugăciunea spre somn, canönele cele o- 

Stăpânei nostre Născătorel de Dum- 

nedeü saŭ al Domnului lisus, sai al altor sânţi al sõptamänel, şi al ingeru- 

lui sõü päzitoriü, eu tõta cucernicia sii socotiascä ; cum prea sântul suflet 

al Mântuitoriului, fiind impreunat eu Dumnedeirea, in iad pogorindu-se 

cu stăpânire, a legat pre domnul întunericului, a robit împărăția lui; 

v6e, ale tuturor drepţilor, ce erau acolo din tiră- 

bicinuite luist, precum Acaftistul 

și sufletele cele din 
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nia lui le au liberat, cu sine le-ait ridicat, gi in raiu, până la prea- 

mărita sa Inălţare, le-aü sălăşluit ; pentru aceea multämind lui pentru 

tõte facerile de bine, care cu patima cea mântuitore, gi cu mortea 

sa cea de viaţă făcětóre, a facut neamul omenesc, cu de-adinsul sä-l 

rõge, ca şi tote gr galele lui pentru acelea curätindu-le din vecinica 

muncă să-l feriască si împărăției sale să-l învredniciască. lar pre prea 

curata Näscötõrea de Dumnedeü, ca ceea ce a fost pärtagä patimilor 

si mortei Yiiului săii, gi acestea vădând împreună suferea, să o roge cu 

căldură ca să-i fie întru acéstă viață apārátóre gi catră tote faptile 

bune ajutătâre, si în diua esirei din trup, sufletul de tote nävälimle 

diavolesti, cu folosirea eï cea tare isbivindu-l, întru impõratia Fiului 

söü să-l sălăşluiască ; fiind-că ca o Maică tote le pote câştiga de la 

Fiiul söü penttru cei ce cu credință alergă către dinsa. 

Dimincta în vremea rugăciunei, mat înainte de luminarea dileă, fiind 

Medo-noptica, acestea cu cucernicie să cugete: cum Domnul nostru, la 

medul-noptei, mergând la patima cea de bună voie în grădină, era în 

nevointä rugându-se cu dea-dinsul, încât sudorile lui sati făcut ca pieă- 
turile de sânge ce pică pre pământ; cum acolo, fiind prins de ostași, a 

fost legat ca un făcătoriii de rele mai intšiti la Ana si ce felii de rusimõse 

defăimări, scuipiri şi bătăi, şi nenumărate rele, de bună, voie acolo a răb- 

dat, ca pre noi din legăturile păcatelor și din tirănia si munea diavolului 

să ne libereze. 

Sfärsind Ortrina, cu umilință să mediteze: Cum Domnul cu defäimäri 

a fost dus de la Ana la Caiafa și cum acolo a suferit de bună voie pal- 

me preste obraz, scuipiri, batjocură si lovituri fără de milă, de la miedul 

noptei și până la diuă, pentru păcatele nostre. 

Iar după Ortrină, la cetirea Orei intšiü, cu cucernicie să gândiaseă : Cum 
Mântuitoriul si făcătoriul nostru de bine fiind legat în ora întâia a dilei a 
fost dus in pretoriü (loc de judecată), de la Caiafa la Pilat, ca un fäcötoriü 

de rõle, şi cum acolo Judecätoriul a tõtä lumea, de Arhiereit cei fără de 

lege si de bătrânii Iudei a fost- clevetit si de judecätoriul cel nedrept 
osändit. 

La timp, terminând a 3-a Oră, cu cucernicie și întru umilinţa inimei, 
cu de-adinsul să gândiască : Cum Mäntuitoriul nostrulaa 3-a 6rä din di 
a fost judecat de Pilat si ce feliii de batjocură gi loviri preste obraz acolo 
a räbdat, iar după acesta la stâlpul cel de marmură fară de mila fiind 
legii eapite rane, cunună de spini inghimposi si alte nesuferite munci 
-a răbdat, í 

Numai puțin de cuviință a cugeta si acesta : Cum Duhul Sânt în a 3-a 
óră din di, in chip de limbi de foc preste Apostolii ce se aflaŭ la rugăciune 
sa pogorit, gi pre aceea i-aii luminat ; gi acâsta oândind cu de-adinsul 
să se rõge lui Dumnedeii ca să därutascä si lui darul Sântului Duh, pre- 
cum și Säntilor Apostoli, spre luminarea cunoștinței sufleteşti, şi ca să 
sõvõrsiascä cu vrednicie Dumnedetsca Liturgie, care urmeză. 

Iar în timpul Orei a 6-a să gändtascä : Cum Mäntuitoriul nostru, în 
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acea 6ră, Crucea sa purtând, la rõstignire a fost dus, şi cum fără de milă, 

cu patru piróne pre Cruce fu pironit în Golgota în mijlocul a dot tâlhari; 
„de senina SN ostasii s au împărțit între dingit Vesmintele lui, gi cum 
„cei ce treceaŭ il Datjocureati pre dinsul, si tälhariul cel spânzurat de-a-stân- 
f a] wï îl hulia, ȘI cum întuneric s'aŭ făcut preste tot pământul. 

In timpul când se ceteste Ora a 9-a, de aseminea cu tõtä eucernicia si 
luarea aminte să gândiască : Cun, Mântuitoriul nostru dorind de mântu- 

neamului omenesc, pre Cruce spânzurat fiind, a strigat gräind: M-i 
cum cu Otet amestecat cu fiere a fost adăpat, cum sufletu! să cel 

a Sänt, în mânile lui Dumnedeii Tatäl a dat, cum tõte temeliile pă- 
ulur Sau elatit, petrile sai despicat, morţii din mormõnturi s'aü 

at, si cum unul din ostași cu sulița Cósta luí aŭ impuns și îndată a esit 
ige si Apă. 

„La aceste in scurt amintite si la alte mântuitâre patimi ale Domnului, 
cu cucernicie gândind întru sdrobirea inimei cu căldură, far de va fi cu 

„putință și cu lacrimi, rugăciunile Grelor sú le sõvõrstascä. Când să cetesc 
| „psalmii, ce să dic închipuitori, adecd Tipici saü Obedniţa (când nu va fi 

| şi Liturgie), cu osârdie să mulţimiaseă Mântuitoriului, pentru aceste pa- 
| timi cumplite, care de bună voie pentru noi à räbdat, ca pre noi din ti- 

rania dia‘ oluluï să ne libereze ; pentru vărsarea prea curatului sõti Sânge, 
cu care ne-a rescumpărat pre noi din blestemul legei, gi pentru mortea 
lui cea, dătătore de viaţă, cu care pre neamul omenesc, cel mort prin pă- 
cat l-a înviat, si cu de-adinsul, cu inimă smerită să se roge, ca pentru 

tote aceste faceri de bine ale sale, să-i dea si lui harul ertărei păcatelor, 
"ca cu vrednicie să-i aducă jertfa cea fără de sânge, şi firä osändä să se 
împărtăşiască cu Sântele lui Taine. 

Iar dacă Preotul si Diaconul, saŭ alt cine-va care se gäteste cäträ îm- 

părtășire, pravila Bisericei, ce s'aü dis mai sus, și cuviincidsä pregätire 

pentru Dumnedetsca impärtägire, de bunä voie din lene saü din nepur- 

tarea de grijă o va lăsa cu totul, saü numai parte dintriusa, de morte 

va greşi. 

Iar de se va fi zibovit Preotul în lucrări sufleteşti, trebuineiõse mån- 

tuirei 6menilor, adică: ascultând mărturisirea celor bolnavi, saii acelor 

sănătoși, saü împărtăşind, saii botezând pre cei bolnavi, şi apropiindu-se 

timpul Dumnedeeștei Liturgii, silit va fi să-și lase pravila, nu va greşi; nu- 

maï dupre Dumnedeésca Liturgie, tóte cele lăsate să le impliniascä ; dar 

rugăciunile Impärtägirei negresit să le cetâscă mai înainte de Liturgie. 

Pentru aceea gi cei ce vor să se împărtășiască cu Dumnedeestile Taine, 

datori sunt cântarza Bisericéscà gi pravila Sântei Impärtägiri cu tot su- 

se nevoiască a gândi la patimile Domnului. 

Dacă nu stiü-earte, atuncea Preoţii saŭ Diaconii, sati clericii, să le cetiască 

acelea ca să fie îndemnat poporul la mai multă dragoste eüträ Domnul. 

lar carii pot ceti gi de pravila Bisericei nu põrtä grijă, $i fără de inimă 

întrântă. biruiti find de socotelile lor, îndrăsnesc a se apropia cătră a- 

iar de vor fi persõne mari, parte bărbătescă 

nte sufletesc să-i certe şi să-i opriască de 

Aetul să o împliniască, gi så 

£ z FTO GEEA . - c6stä Taină infricosatä, el 
|| Sati femeescä, Preotul ca un päri 
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impärtäsire, până ce se vor îndrepta şi cu luare aminte cele ce se cuvin 
vor împlini ; căcă infricogat lucru e te a cădea în mânile Dumnedeu- 
lui celui vii, de va mânca cine-va întru judecata saŭ întru o-Andii Cor- 
pul si va Dea Sângele Domnului nostru Iisus Christos. 

Pentruoficiarea Dumnedeeştii Liturgii, Preotul si Dinconul este da- 
torii a fi curat, precum cu sufletul aga şi cu corpul. Căci precum corpul 
trebue să-l aiba curat, asa-si Vesmintele cele de pre dinsul i se cade ale 
avea curate si întregi, căci de vor fi pitate fârte si sparte, gi va îndrăzai 
Preotul a servi cu dinsele, va greşi de morte, de Ore ce înaintea lui 
Christos Dumnedeii, cel ce este cu adevărar in Sântele sale Tarne, să 
arată cu nebägare de sémă ; de aceea servitorii celor sänte sunt datori 
să stăruiască cu tot chipul, ca Veşmintele cele säntite de gi vor fi din 
materii simple, dar să fie cuviincid e gi curate, pe lângă acesta capul să 
fie peptänat, fața și gura spălată, unghiile tăete gi curate, tõte acestea 
pentru respectul şi cinstea Dumnedeestilor "Taine; ca şi poporul ce-l pri- 
veste și-i sărută mâna, să nu se amăriască de ceva. 

Deci tot cel ce va vrea să se împirtişiască, bine va face, de-și va cti- 
räti dinții de cu sară, şi gura sa o va spăla, ca nu facând acesta a doua 

di si cadă apă pe gât, si ast-fel să fie impedecat de a oficia sai a se 
împărtăşi. Iar de-și va spăla gura si diminetä, negresit că nu va fi red, 
numai să o facă acesta cu luare aminte, ca să nu inghita apă. 

“ZZ essees “ss 

Timpul servirei, dupre obiceiul cel vechiii al Bisericei, este óra a 3-a 
din di; iar de va fi trebuimtä pote a se sõvõrsi sänta Liturgie si mai tär- 
diü şi mai de diminefi; însă nu mai înainte de a se lumina de diuä, 
nici după amedă-di, fiind-că cel ce va începe gi va face aşa va greşi. Es- 
ceptie de cele hotărite de Biserică, precum: în postul mare, când Li- 

turgia se face împreună cu Vesperina. Casurile sunt: când se face Li- 
turgia mai înainte säntitä, in Sâmbăta cea mare, la ajunul Nasterei lui 

Christos, al Dumnedeestei Arätäri gi in diua Cinci-decimei. 
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Antimisul de va fi rupt, spart saü înegrit, cât sa nu se cundscă lite- 
vile serise pre dinsul, precum si de va fi pe härtie, nici de cum nu se 
cade a servi pe el. lar cel ce va îndrăzni a face acâsta, ca un nebägä- 
toriü de s6ma de Dumnedeestile “Paine, greseste de mõrte gi cade sub 
pedâpsa Episcopului, adică sub oprirea de a sõvõrgi cele Preoţeşti, ori 
sub perderea darului. 

Sânta Masă se cade să fie îmbrăcată întăiii cu pânză, al doilea cu in- 
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ditie, Kee a se îmbracă până la pământ), Iar de asupra să 
mb TA ra EIR i d6să, saŭ de mâtasii pre care se întinde An- 

isul ȘI Se Inväleste, pentr ' pg di » pentru care trebue să fie aprâpe de aceeași mä- 

a, a si A fie curate, nerupte si ne-parte, gi dacă 
hi, să se sc imbe cu obicinuita rugăciune și dupre hotărita 

$ 
ânge „omenesc, pricinuite cu armă, ori cu mâna, ori cu vre-o 

ü si de altă Gre-care necurätenie trupéscă; căci în aseminea 

s mici-de-eum nu se cade Preotului a servi, până când nu se va face 

bicinuita curăţire prin bine-cuvântarea Arhierescă, Cel ce nu va păzi 

sta, de mârte va greşi şi sub pedepsa Arhieresca va cădea. 

De se vor întâmpla acestea la vremea Liturgiei, mai înainte de In- 

rea cea mare, să înceteze Preotul a liturgisi, şi potrivind Pânea si 

ul, ca pre niște bine-cuventate, jar nu ca Corpul și Sângele lui 

vistos ; căci încă maŭ fost säntite, să se desbrace de Veymintele cele 

äntite si sa iasă fără a termina serviciul. msg Sar? 

- Tar de se vor întâmpla acestea după Intrarea cea mare, sí nu se 

ase, ci să sõvõriascä serviciul lui Dumnedeii, care l-a început; far după 

acesta să nu maï indräzolascü a servi, până când cu bine-cuvântarea E- 

copului nu se va curäti si sänti locul acela, cu obieinuitele rugä- 

iuni 
Iar dacă Biserica se va necinsti cu intrarea păgânilor, saŭ cu năvă- 

ea ereticilor, sau a acelora, carii s'ati lepădat de credință, sati de va fi 

| îngropat acolo vre-un eretic dovedit, Preotul să nu indräzniased a servi 

până când prin osebita bine-cuvântare a Episcopului se va curäfi şi se 

va sänti Biserica dupre obiceiii ; far cel ce va îndrăzni a servi tără bine- 

cuvântare, de morte va greşi şi sub pedepsa Episcopului va cadea. 

Vasele säntite necesare la săvârșirea Säntet Liturgii, sunt: Potirul saü 

Paharul, Discosul, Steluţa si Lingurita. Pe lângă acestea mai sunt ne- 

cesare o Copie si frei acopereminte : unul pentru Acoperirea Potirului, 

altul a Discosului, iar al treilea mai mare pentru amendouii. Câte trele 

aceste si fie făcute din materie, frumõse, curate si întregi. Cele patru 

vase amintite să fie-de aur, sai de argint, saü cel puţin de cositoriii, 

iar să nu fie de aramă, sait de fer, saü de lemn, căci cel ce va servi 

întru u ele ca acelea greşeşte $i sub pedõpsa Episcopului cade. 

gie, negregit esto trebuincidsi pentru săvâr- 

sirea Dumnedeestilor Liturgii; oäet pre de o parte se põte întâmpla să 
$ P A j i s 

2 si chiar a cuvintelor, care ati cea mai mare 
$ se uite ordinea rugäeiunilor 

| însemnătate în săvârşirea Dumnedeeştilor Liturgii, iar pre de alta, Pre- 

o U 

Cartea ce se chiamä Litur 
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otul fiind confuz, nu ştie ce face gi ce dice, gi prin acesta pe lângă gre- 
salele dogm: utice ce le põte fac e, pote pune ŞI pe cre stinii asc ultători în 

indola ; de aceea Preotul care nu păzeşte acésta, forte oregeste, și-și 
trage asuprä-s si dreptă pedepsä a E piscopului sõi. 

Pe lângă acesta la săvârşirea Sântei Liturgii trebue a fi gi 3 sati 4 
lumini aprinse pe Sânta Masă, la Proscomidie şi înaintea Icõnelor, de 
aseminea pentru Võhoduri sari esiti. La nevoe potea fi gi numai una sai 
două, Deci de va îndrăzni Preotul fără de luminart a liturgie gi nu puţin 
va greşi. 

In fine in Säntul Altariü, Preotui trebue a avea in timpul serviciului 
şi un servitorii cu frica lui Dumnedeti, care să îngrijiască de cele tr ebui 
ie. 

In tot timpul Dumnedeestet Liturgii, Preotul este datorii a fi blând, 
lin, pacinie si cù multă cucernicie, căutând cu ochii cei intelegötori 
spre Stăpânul Cristos, căruia îi stă înainte, căruia îi serveşte și al căruia 
chip asupra sa îl portă. 

Rugăciunile să le citiască cu tõtä cucernicia, cu credinţiă, cu dragoste 
şi cu mare luare aminte, nelisând nimica, fiind bine încredințat, că 
Dumnedeü primeşte pe tâte acestea din gura lui ca pre nişte margä- 
ritariuri. 

Mat este datoriü Preotul să serviască, cu frică, cu cutremur, cu sme- 

rită căutătură a ochilor, cu cucernica mișcare a mänilor si cu tõta lu- 
crarea ; și stând cn evlavie si cu tõtä întocmirea corpului din afari, să-și 
arate credința sa cea din lăuntru, prin cucernicia sa, şi tare să se 

ineredinteze, ci Sânta Masă este scaun Împăratului Ceresc, Judecäto- 
riulut viilor si al morţilor, pre care cu adevărat el sade, si deci de mii 
de Ingeri împrejuriul lui cu frică nevõdutt stati înainte. 

CEE EI EI ESI EEE EEE 

Materia Pânei Corpului Domnului nostru Iisus Ohristos este pâne de 

făină de grâu curată, amestecată cu apă firescă, şi cóptă bine, dospită, 

nu prea sărată, prõspäta şi curată, avõnd gust cuviineios, gi la mâncat 

bună și priinciósá; căci Pänea azimă, de va fi şi de grâii in sânta, ca- 

tolic6sca Biserica a Răsăritului, nici de cum nu pote fi materia a însuși 

Corpului lui Christos, gi pentru aceea niminea să nu o întrebuințeze in 

Euharistie, 

Caci altă pâne, afară de cea de gräü cură, dospită, materia Corpului 
lut Christos nu pote fi. 

Si Preotul cel ce va îndrăzni a servi cu pâne de alte gräunte, saù mä- 
car de va fi și din fină de grâùŭ, cu apă firesci şi dospita, dar unsă cu 
lapte saŭ cu unt, saŭ cu ouă, mucedä și la gust amară, saü cu totul în- 

—— 



Ei 
Vă greşi, şi va fi lipsit de dar, fiind-că Taina din 
nu se põte sěvêrşi, 
= pt 
Ssss 

Sängeht lui Christos. 
lu lui Christos este Vin din fructul viței, adica din 

à viţă scurs; vinul acela se cade să aibă gustul gi mi- 
se, să fie bun la băut gi curat, —neamestecat cu nici un felii 

1. La Proscomidie, sii se torne puțină apă in vin, lar după 
ainelor să se tõrne puţină apă caldă dupre rändudla. . 

e alte musturi stõrse din ori-ce põme, si alte fructe adică : 
ere, din pere, din visine, din porumbrele, din smeură, şi din 
semenea ca aceste, nu sunt vin gi nică pot să fie întrebuințate A A $ ` A stie. 

E E d < 4 a 

de va indrizni cine-va, afară din însuşi Vinul de viţă, cu alte 
a oficia, sati cu vin otetit, saii amestecat cu ceva, vă greşi de 

şi de preoţie se va lipsi. De aseminea dacii Preotul si la Pros- 
die, dicând cuvintele acestea : , Indata a esit Sânge si apă“, nu va 

ma puțină apă, şi după säntirea säntelor Paine, la vremea sa, când pune 
äntul Potir partea sântului Agnet, nu va turna puţină apă caldă, | 
în loc de apă caldi va turna apă rece, de mõrte va greşi, ca 
eäleatoriü de asedämintele Bisericei. Iar turnând apă la vremea 

oscomidiei, saü dupa sõvõrgire, în Potit, trebue cu- mare îngrijire 
Ja séma, ca să nu schimbe apa firea vinului; căci Taina nu să 

õvõrgaste în Vinul, care se va schimba în gustul apei, si Preotul de 
mõrte va greşi. : E vrdl 

AAA to, SE 5 E 
Pentru cele ce pot a se întâmpla, la săvârşirea Liturgiel, 

cu materia gi cu servitorii ei. 
Cu materia Corpului lui Christos, adică cu Pänea, pot a se întêm- 

pla aceste: Preotul cel ce serveşte, de va cunâşte înaintea sânțirei, cum 
că Pânea pusă cu Discul pe sânta Masă spre säntire este stricată, sai 
nu este de grâul, ci din alte Orest care gräunte, saü puţin mucedă, saü 
azimă, îndată să le ia de acolo, gi să aduci alta prâspată, si de grâŭ 

curat, gi să dică preste dinsa lin /,,Zntru pomenirea Domnului si Dum- 
nedeutirt= si-tõte-cele-lalte ale Proscomidiei preste Agnet; să ia Ag- 
netul dupre obiceiŭ gi punendu-l in säntul Discos, sa-l injunghie si sä-l 
impungä, şi aga in locul de unde a stätut, fiind mal înainte de säntire, 
să ineõpa si sa-l sänfiascä, gi dupre obiceiii să sõvõrsaseä serviciul. 

lar de va cunâute acestea tocmai atuncea, când va dice însuşi Dum- A 
, E. JA > "noăai aa e Y, saca fonta nn nedeestile cuvinte, să încépå de la rugăciunea : „Cu aceste fericite pu- 
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teri :“—repetindu-le, gi aga pe rând tõte si Je sõvõrgascä —Aga face 

tot-deuna dacă după Proscomidie, inaintea Inträrel celei mari, saŭ după 

intrare, cu Greşi care chip nu se va afla Agnetul in Disc, adică dim vre 

o minune, sati va fi luat de sõreci, saü va fi cădut Jos, şi nici-de-cum 

nu se va putea afla. 

Iar de va cunâşte acâsta după sânţire, tat după cum sati arătat mai 

sus să facă : luând altă prescură prõspätä de gräü, şi dicând tote cele 

ale Proscomidiei asupra că, se seâtă Agneţul şi sii incepă de la rugăciu- 

nea: „Ou aceste fericite puteri. ...“ Și dupre obiceiii să-l sânţiască, şi slujbă 

să o s&vârşiscă, Iar Agnetul cel dintăiii, după impärtäsirea cu Dum- 

nedeescul Corp şi Sânge, saü la Jertfelnic, cu cele mai rămase Dumne- 

deesfi Taine, după aducerea lor acolo, să-l potriviascä. 

Tar de va cunöste acesta la insast Impartisirea, potrivind o parte, 

să faci dupre cum este scris mai sus: adică luând prescură prõspätä 

de grâŭ, şi dicând asupra ei, gi făcând tõte cele ale Proscomidiei, să 

scâtă Agnetul, să-l junghie, să | impungi, si si ineepä de la cuvintele: 

„In nõptea întru care sa võndut....“ Și cuvintele Domnului numai cele 

pentru päne se dic. (lar pentru Potir să nu dicä nimic, Căci tote 

Sati dis). Şi cetind rugăciunea: „Aducându-ne aminte dar sv Ale 

tale dintru ale tale“, să ridice numai Discul cu Dumnedeescul Ag- 

net. Iar cetind rugăciunea : , /nca aducem fie“... Si ,, Domne cela ce at 

trimis pre prea. Säntul teü Duh...“ cu Stihurile pentru Agneţ, să dică 

spre săvârşirea säntirei: Și /d adică Pänea acâsta, cinstit Trupul Chris- 

tosuluă tei, prefăcându- | pre dinsul cu Duhul teŭ cel SântS, şi să cetlascä 

si rugaciunea: „Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși“. Și tõte aces- 

tea să le dică în taină, adică fără a dice ceva adoua-6rä cu glas 

mare. Și așa să se impärtäsascä cu Dumedeescul Corp şi Sânge al 

lui Christos, si pe rând se sõvõrgascä Sänta Liturgie. 

Iar de va cunâşte înaintea sânţirei, dupre cum sati dis mai sus, 

cum că Pânea nu este cuviinciósă spre a săvârși vu dinsa Tama 

Corpului lui Christos, şi altă pâne bună atuncea nu va putea găsi, 

îndată să înceteze cu serviciul. 

De va cunóşte însă acesta după säntire, şi nu va fi altă pâne, să 

nu înceteze, ci să sõvõrgascä Liturgia. 

Pentru aceea, Preotul pentru a scăpa de tõte întâmplările acestea 

(şi mai võrtos din păcatul de morte). să ia sama, ca prescurarit să 

facă Prescurile de făină de grät curat gi bună, iar nu aprin-ă $i 

stricată, gi tot-odatä să caute a avea gi o Prescură de prisos. 

Pe lângă acesta cu Prescuri võrtõse gi (Orte vechi, nici odinioră 

să nu îndrăzniască Preotul a servi, şi încă mal înainte de începutul 

Proscomidiei. Preotul luând in mâni Prescura să o cerce ce feliii este, 

şi spre mai bună încredințare, una să o lângă. Și cunoscând că 

Pânea este cuviinciõsä, va oficia Sânta Liturgie fără de nică o turburare 

si indoclä, cu curată gi pacinicä consecință sufletescă. 
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Despre cele ce pot a se întâmpla cu materia Så ï ja Sânge 
: lui Christos. i 

De va cundşte Preotul maï înainte de säntirea Sängelui, după sân- 
irea Corpului, că nu este Vin in Potir, fără numai apă, să tome apa 
aceea in Greşi care vas curat și cinstit, gi îndată să puie vin și pu- 
ină apă, dicend: „Unul di ifa O î mă apă, „Unul din ostași cu sulița Cósta lut a impuns....“ 

i după acesta să îneepă de la cuvintele acestea: „Aseminea și Po- 

tirul după Cina, dicând“ ; si așa mai departe. 

„De va cund;te că nu este Vin în sântul Potir, după dicerea cu- 

vintelor, ci numai Apă, asijderea să facă gi să dicä, precum saü dis. 

„De va cunõste însii acesta la insasi [mpärtäsirea, sä tõrne apa intru 

alt vas, Iar in Potir să pute vin si puţină apă, dicõnd: „Şi unul din 

"ostași cu sulița...“ ete. E 

Si să înccpă de la cuvintele: „Așijderea și Potirul după Cina, qi- 

când: Bejt dintru acesta topi“. (Şi acestea tote să le dică în taină). 

Apoi rugăciunea : „Aducându-ne aminte dar...“ Și ridicând Paharul 

să dică: „Ale tale dintru ale tale“. Și rugăciunea :, Inca aducem ție...“ 

şi spre săvârşire se rõgä: „Domne cela ce ai trimis pre prea Säntul 

teü Duh...“ Si trecând cele despre sänta päne, să dică: (Bine cuvin- 

tza, Stepäne, de este Diacon): „Zar ce este în Potirul acesta... * gi bine- 

cuvântând numai paharul să dică: „Prefăcându-l pre dinsul cu Duhul 

töü cel Sânt...* si cele-lalte rugăciuni tõte până la impärtäsire, Şi așa 

impärtäsindu-se, va sõvergi dupii obiceiü Dumnedetsca Liturg'e. lar 

apa aceea, după săvârşirea Dumnedeeştei Liturgi, şi după potrivirea 

 Dumnedeestilor Taine rămase în Sântul Potir, în loe de spălare, să o 

tõrne și să o potriviască. 

Iar de va uita Preotul, la Proscomidie, a turna apă preste vin în 

Sântul Fotir, si-s1 va aduce aminte de acesta mai înainte de säntirea 

Säntulut Potir, să tõrne îndată puţină apă, dicând: Unul din ostași 

cu sulița cósta lui a împuns, gi îndată a egit Sânge si Apă, si cel ce a 

võdut a märturisit. ..* căcă de nu va turna, aducându-și aminte că 

n'a turnat, va gresi de morte. 

lar după säntire, de-st va aduce aminte, să nu mai târne, ci numai 

obicinuita căldură la timp. 

Pentru aceea datoriti este Preotul şi. Diaconul, când va vrea să tõrne 

Vin, să fie cu pază de tõte intmplärile acestea, pe de o parte pen- 

tru ca nu din nepurtarea de grijă să gregascä də mérte, iar pre de 

alta ca să nu fie vinul ofetit, muced, stricat, sati prin alt chip ne- 

curat, Iar de vet vedea că este nici de o trebä, să nu îndrăzneştă 

a servi; gi pururea pentru cele inaf bune spre plăcerea Domnului Dum- 

nedeii si gândeşti, si tot cregtinul este datoriü aceeși să oăndiaseă ; că 

scris este: „Ou frică mântuirea võsträ lucraţi... Ca cei ce nu bagi 

samă de această servire infric şată, şi pentru mai bună lämurire nu se 

| nevoese, cumplit vor pätimi. 
i 

-a 
| 
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Cade-sö a ști, că de vor servi Preoţi mai multi, atuncă atât cuvin- 

tele Domnului : 

„Luaţi, mäncati, şi: Beft dintru acesta toţi, şi: Aletale dintru ale 

tale: cum si: Fä adecă Pänea acõsta, gi: Ce este în Potirul acesta, 

si: Prefăcându. le cu duhul tăi, cel Sâut: sù dica împreună, jar să nu 

dică fie-care; deosebi mai înainte 

lar Preotul cel ce servește de va uita că ar fi dis cuvintele Dom- 

nului preste Taine si preste Vin, sai rugăciunele: „Domne cela ce at 

trimis pre prea Sântul töü Duh...*, asijdevea si cuvintele s&vârşirei: Bi 

fa adică Pänea acâsta.... lar ce este in Potirul acesta... Prefdeându- le 

cu Duhul töü cel Sâut; si de va fi în nedumerire, adică în îndoire, cum 

cù nu ar fi säntit Taina, mai mult să nu sõ mai turbure, ci liniş- 

tit în mintea sa sõ gändiascä aşa, de nu sunt säntite aceste Daruri, 

ce stau înainte: Pânea si Vinul, acum së säntese, şi si dică preste 

dinsele cuvintele Domnului, începând din locul acesta: „In nõptea 

întru care saii vândut, luând Pânea si altele:; şi pentru alte Ore care 

cuvinte de se va îndoi cå nu le-aŭ dis, si rugăcinnile până în sfõrsit 

să le sõversiasca 

n 

Preotul servind Liturgia, și mai înainte de säntirea Corpului şi Sån- 

gelui Domnului, de se va bolnävi fârte, cât nu-i va fi cu putință să 

lucreze, saü curând va muri, servirea să o lase si să înceteze. 

Iar de se va întempla acésta după säntirea si săvârşirea Tainelor, 

alt Preot de va fi acolo ascultând Liturgia, să severșiască Dumnede- 

éscă Liturgie, începând din locul, unde a lăsat Preotul cel dintšiu. 

Iar de mwa murit Preotul cel ce sa bolnävit, ei este viü, şi pote 

să primiască Dumnedeestile Tame, Preotul cel ce săvârşeşte în locul 

luj, să frângă o părticică mică din Säntul Agnet, gi cu Lingurita luând 

Dumnedeescul Sânge, să-l impărtășiască pre dinsul, iar însuși dupre rân- 

duelă să se impärtäsiaseä si sù sõvõrglased serviciul dupre obiceiü. 

De nu va fi atuncea alt Preot să săverşasea Liturgia si să potri- 

viascä Sântele Paine, atuncea un om din cel cu bună cucernicie şi curat, 

luând Procovötul neatingõndu-se, cu mâna goli, să acopere bine 

Sântele, ca să nu põtä intra nimica pre Discos, saü in Säntul Potir, 

pâna când va veni alt Preot; carele viind să sevârşiaseă deplin Sänta 

a ĖĖ 
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„Liturgie, A altă t pe ati sânii Masă, și intru aceési di, 
perm Na ki i si scoțând alt Agnet, dupre obiceiti sil 

i sg A gelu AR n E la ascultarea Liturgiei; iar după 
ji Wo Celui noŭ ce s'a sânțit, su potriviasca gi cel 
iritatia) si Dumnedeescul Sânge sa-l bea, te E Ad al în 
ka e impreună la Pros:omidie să le potriviascä. 

EU e -intõmpla acesta mai înainte de säntirea Sântelor 
t, altul saü și acelasi Preot, asijderea sõvõrsind deplin Dum- 
ca Liturgie, după ducerea la Proscomidie a Dumnedeestilor 
» $i după potrivirea lor, sa potriviasci şi Pânea gi Vinul ce aŭ 
j; Jar nu ca pre Trupul si Sângele lui Christos, „ei ca pre 0 
si Vin bine-cuvõntat. i 

u „de nu va începe Preotul a oficia Liturgia, şi la lucrarea Pros- 

idieă fiind, sati si la Liturgie, până la Vehodul cel mare va fi 
mat pentru vre-Greși care nevoie a morfei ce se va întâmpla, 
e boteze, sati să märturisiascä, însă nu departe, să lase la ace! 

e serviciul şi să mergi degrab acolo și ficend bolnavului, ce se 
află la ora mortei nädejde de mântuire, și întorcându-se să sever 

iscă Dumnedetsca Liturgie; iar în Biserică va porunci să ciliaseä 
Apostol, saii la Psalmi, saii la Canõne, saü vre o învăţătură folo- 

| sitore de mântuire, ca sā folosiascä la acea vreme pre poporul ce sé 
| aflä în Biserică; iar de se va zäbovi acolo pentru vre-o întâmplare 

| de nevoie şi se va intärziea, si de se va fi făcut numai singură Pros- 

comidea, si lase de a servi, şi a doua di să oficieze Liturgia totă 

din început si după potrivire, si le intrebuinteze si pre acelea, pre- 

cum s'aü dis mai sus. ; S 

Iar după Esirea cea mare, si după sâniirea Darurilor să nu lase 

Liturgia nesõversita, punându-se în voia luă Dumnedeü pentru cel 

bolnav. 

Remâind deci sântele Daruri, în multă vreme, saü säntite, saü ne- 

säntite, din vre-o intõmplare ca acésta, nefiind Preot, si se vor strica, 

adică se vor mucezi, si Pânea și Vinul va fi inäcrit, atâta cât nu va fi 

cu putință a-l potrivi, luându-le pre acestea. Preotul, să le dea în apă 

curgõtöre. 

Dacă vre un Preot, oficiind Liturgia, nu se va împărtăşi cu Dum- 

nedeestile Taine, afară de acestă întâmplare, târte greu si de mõrte 

va greşi, si sub canonul Gaterisiret va cădea, 

De va cădea muscă in Sântul Potir mai înainte de säntirea Säntelor 

Taine, să se seotă si învălindu-o in härtie să să arda. 

lar de va cădea päianjin saü altă vietate oträvitõre, să să verse Vi- 

nul din Säntul Potir, întru alt vas cinstit ; Jar in Säntul Potir sä 

tõrne Preotul alt vin gi puţină apă, dicând' cuvintele acestea: ,, Unul 

din ostaşi cu sulița Cósta lui a impuns, si îndată :..“ ȘI aga să săverșască 

x aturgia după obiceiii. Iar după sõvõrgirea Liturgiei vinul. acela säl 

i | verse in pärtü curgătoriii. Š 

—— 
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lar de va fi acesta după säntire, gi nu va putea Preotul pentru | 
groază gi uriciune să înghiţi cu Dumnedeescul Sânge vietatea ce a 
cadut, atuncea cu luare aminte si cu tõtd paza să seotă vietatea, ca | 
să nu pice nicăerea nimica din Dumnedeescul Sânge ; şi asupra altui 
Potir saŭ asupra altui vas curat, de trei orf cu vin să sõ spele bine | 
vietatea ce sa scos, gi vinul să-l păziasoii, și vietatea ve a scos'0 să o în- 

| veliascä in härie sati in vre o pânzatură curata; gi după sõvõrsirea 
Liturgiei acea vietate cu hârtia saü cu pânzătura pre cărămidă sai 
pre peträ curată să o arzä, jar cenușa să o îngrópe supt sânta Masă, 
saŭ Sv o verse unde-si spala mânile, iar vinul acela cu care vie- 
tatea ce sati scos aŭ fost spălată, în pârâii curgător să-l verse, iar de 
va fi pâriul departe subt sänta Masă făcând grâpă unde nu se calcă 
cu picidrele, să-l tõrne gi să-l acopere. 

lar de va îngheţa iama Dumnedeescul Sânge in Potir, Preotul 
sati Diaconul incäldind procovetele pe lângă foc, să înveliaseă cu din- 
sele säntul Potir, până când se va desgheta, saŭ umfinerop slobo- 
dind pre sântul Potir, să-l ţie cu luare aminte, ca să nu pice în- 
tr'insul ceva din unerop, până când se va desgheta, 

De va pica ceva din Dumnedeescul Sânge, din neluare aminte a | 
Preotului ce serveşte, de morte va greşi. De va pica pre scândură 
(fiind cu putinți să se plece), să l lingă; iar de nu va fi cu putință, 
cu buretele să stErgä bine, şi dupa aceea rădend scändura, räde- 
urile de pre ea pre cărămidă, saü pâtră curată să le ardă, iar ce- 
nusa sub sânta Masă să le ingröpe. 

lar de va pica pre pământ gol, să se radi locul pe carele a că- 

dut, si rădăturile să le ardă, si sub sânta Masă să le ingrõpe. 
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Iar de va pica pre peträ, asijderea să facă, de va fi cu putință, 

să se lingă, saü cu buretele bine să se ștergă, si să se spele cu apă 

curată, iar apa să se strîngă cu buretele şi sub sânta Masă să se 

ingröpe. 

De va pica pe Inditiile* sântei Mese Dumnedeescul Sânge sai pe 
Antimis, intäiü să se sugă cu gura, si dupi acâsta ĉu buretele An- 

timisului bine să se steagä; iar după sevõrsirea Liturgiei Inditiile 

de pe sânta Masă luând, numai locul, unde a picat Dumnedeescul 

Sânge, de asupra sântului Potir, saü asupra Blidului celui de Ana- 

foră, să-l spele de trei-ori cu apä curată însuşi Preotul. 

Iar apa aceia în pärit curgătoriii, saü grdpä sub sânta Masă 

săpând să o tõrne, si Inditiile, uscändu-le, iarăși si îmbrace cu din- 

sele sânta Masă. 

De va pica Sântul Sânge pe Procovete, saü pe sântele Vestminte, 
intõiti să le sugi bine cu gura, după aceia să le stõrgä cu buretele: 
Si după sõvõrsirea slujbei să le spele bine de trer-öri cu apă de a- 

supra Blidului celui de Anafora, si spälätura sub sânta Masă säpänd 
grâpă să o tõrne. 

A De va pica Dumnedeescul Sânge jos pe Potir, saŭ pe covorul aş- 
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ternut sub picióre, să se ştérgá întăiii udăciunea cu buretele, cu care 

se şterge Sântul Potin, după acâsta să se spele bine de asupra Blidu- 

lui celui de Anaforă locul unde a picat, si să se taie partea cea u- 

meda, $i pe piatră să se ardá; iar cenuşa si apa,:Cu care s'aŭ spă- 

lat, să se tõrne în pământ sub sänta Masa, și să se acopere cu 

pământ. 

= De se va întâmpla, să se verse cu totul Dumnedeescul Sânge după 

säntire, de va rămânea puţin ori-și ce in sântul Potir, cu acela să 

se împiintăşiască și să s&vârşiască slujba, iar strângerea Dumnede- 

escului Sânge ce s'a vărsat, stergätura şi spälarea sü fie întocmai, 

dupre cum sa arătat mai sus, 

lar de nu va rămânea nimica în sântul Potir, să tórne iarăși vin 

şi puţină apă intr'insul; dicõnd cuvintele Proscomidiei: „9i indat a 

esit sânge și apa“. Și să säntiascä incepând din locul acela. Asijderea 

si după cină dicând: „Bejt dintru acesta tofi“ si cele-lalte, şi rugă- 

ciuvile: „ Aducându-ne aminte dar; şi: Ale tale dintru ale tale.“ dieend, 

ridică numai Potirul, si încă aducem ție, şi: Domne cela ce at trimis ; 

cu stihurile, şi numai Potirul bine-cuventându-l să dică : „lar ce este 

în Potirul acesta : si Prefăcându-l pre dinsul“ şi rugăciunea : Pentru 

ca să fie celor ce se vor împărtăşi : . . si tote până, in sfêrşit, gi aşa să 

se împărtăşiască, Iar tote acestea: Rugăciunile si Vozglasurile, in taină 

să le dică; iar in Biserică la acea vreme să cânte Stihuri cuviin- 

ciöse, până ce se va îndrepta Preotul in cele ce i sia întemplat. ca 

poporul ce se afli în Biserică, să nu stea mâhnit, pentru zăbava 

acei lucrări de primejdie. 

Malt se cade a socoti si a-şi bănui luiși, când se va întâmpla un 

lucru ca acela infricosat din vre-o ne luare aminte, şi a plânge cu 

tänguire, pentru o întâmplare ca acela. 

De se va întâmpla Preotului îndată să verse, după impärtäsirea 

cu sântele Taine, võrsäturile să se strângă in cälfi de in, si într un 

vas curat să se pue, gi să se păziască până când se vor usca bine, 

gi atunci în apă curgõtõre să se arunce, ori pe cărămidă, sai pe 

étrā curată să se ardă. Asijderea și pământul, pe carele a cădut 

să fie räduit si să se ardă, lar cenușa sub sânta Masă să se în- 

grope, sai în apă curgătâre să se arunce, 

De va cădea pre pământ 6re-și care parte, din Dumnedeeseul Corp, 

cu cinste să se ridice, si să se pue pre Disc, iar pământul pre care 

a cădut, să se răduiască bine, gi rädäturile acelea să se arunce în 

apă curgělóre, sau să se ardă, iar cenuşa sub sânta Masă să se în- 

grope. 

De va fi avend Preotul musteti lungă, și din nepurtarea de grije 

le va muia în Dumnedeescul Sânge, prin aceea gregeste. Mai înainte 

dar să sugă mustetele bine cu buzele sale, şi după aceea cu Proco- 

võtul să le stõrgä; iar mai võrtos mai înainte să le toemiascä bine, 

ca de acest păcat. si pótă scăpa. E 
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Când Preotul servind Dumnedeescul Corp, il pune in palma sa cea 

dreptă, saü slujind cu sobor îl primește dela cel mai mare, nici de 

cum să nu strängi cu drepta, ci puţin õregi-ce strângând mâna (de 

va fi luat dela cel mai mare), cu stânga pe de desubt să ţie, gi nu 

deasupra capului, gi aşa să ţină mâna de asupra sântei Mese; gi ple- 

cându-şi capul eu cucernicie gi căutând cu frică si cu credință spre 

palmă la Dumnedeescul Corp, să dic rugăciunile obicinuite, gi sä se 

impärtäsiaseä. lar după Impärtasire să-și caute bine palma mânei sale 

celei drepte, si de va fi rămas vre-o fărămăturiă macar cât de mică, Și 

pre acesta cu limba sa o fa în gură, ca nimica, să nu rõmäe pre 

dinsa, si după acesta luând buretele Antimisului să-şi gtõrga bine 

palma de asupra Discului, asijderea si de Litani. 

lar impärtäsindu-se Preotul din Säntul Potir, cu Dumnedeeseul 

Sânge, să-şi sugă bine buzele sale, si după aceca şi cu acoperämen- 

tul Potirului sä le mai stergä. 

Iar guständ să sugă bine marginea Sântului Potir, ca să nu re 

mäe pe margine lumnedeescul Sânge, si după aceea să ştergă şi cu 

buretele marginea. 

De va îngheţa Säntul Agnet in Disc așa, cât nu va putea Preotul 

să-l frângā la timp, să pue o Glă cu cărbuni pe sânta Masă si Dum- 

nedeescul Agneţ fiind in Dise si cu Steluţa, de asupra, şi cu Proco- 

võtul acoperit, să ţie de asupra cărbunilor până se va desgheta. 

De vor nävali vrõjmasii in timpul când serveşte Preotul, saŭ cei 

de alt neam, ereticii, saú păgânii si ucigătorii, si serviciul nici de cum 

nu se va putea sõvõrsi, să potriviască Sântele, ca să nu remde întru 

batjocura şi cälcarea dușmanilor, şi însuși să fugă de va putea. 

Iar de nu va fugi, mai bine va face; că de va fi omorit, cununa 

muceniei va lua. 

Iar de va vrea cine-va, ocärind sânta Credinţă ortodoxă să omore 

pre Preot servind, datoriü este Preotul nici de cum să nu lase ser- 

viciul, ci să-l serviască, măcar şi morte de i se va întâmpla a räbda; 

că de va fi ucis atuncea cu Mucenicii va fi impreunat. 

De va fi Preotul servind Dumnedetsca Liturgie, şi se va aprinde 

Biserica, ori din vre-o furtună, ori de altă pricină, va începe a cădea 

Biserica de asupra, să ja Sântele cu pază împreună cu Antimisul, si 
să jasů din Biserică, gi intralt loc cinstit, pre același Antimis să sõ: 
võrstaseä Dumnedetsca slujbă, începând din locul, de unde a lăsat 
la egire. 

De se va arăta după säntirea Pänei gi a Vinului vre-o minune, 
adică chipul Pânei în chipul cârnei, saü in chip de prune, st Vinul 
în chipul sângelui şi de nu se va schimba în grabă torta acesta, 
adică de nu se va arăta iaraşi chipul Pânei sai a Vinului, ci aga vor 
rămânea neschimbate, nici de cum Preotul să nu se împărtăștuscă ; 
că acelea nu sunt Corpul si Sângele lui Christos, ci numa minune 
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de la Dumnedeii, pentru neeredin i, sai pentru alte pricini arătate ; 

Preotul sa ia altă Prescurä (dacă Sa schimbat numai chipul Pâ- 

t gi precum s'aŭ arătat mal sus, si faca gi sä dica cele ale Pros- 

SA preste Agnet, gi sü scoţă Sântul Agnet, gi pre cel prefăcut 

întru minune să-l dea intro parte, şi cu cinste păzindu-l să încépà 

“de la rugăciunea: „Cu aceste jericite puteri si not...“ Și tõte pe rând 

iar preste Potir nimic să nu mai dicä a doua öra. 

ad JA Kl himbat si in Potir ehipul Vinului in sänge, intv'alt 

Potir cinstit, saŭ intralt vas curat deşevtându-l să tórne iarăşi alt 

vin, dicõnd cele ale Proscomidiei preste dinsele. pi aga pe ränd dupä 

obiceiu şi pre acesta să-l sânțiască, și în vremea impärtägirei, să se 

împărtăşiască după obiceiu, și slujba să sõvõrsiasci. 

Dacă în grabă iarăşi, cel ce s'a arătat carne, saü prunc, va fi 
primit Xarăşi chipul Päner; sati în Pahar, cel ce a fost võdut sânge, 
îndată iaraşi se va arăta în chipul Vinului, să nu jnnghie alt Agnet, 
nici alt Vin în Potir să nu tõrne, ci cu acelea să se împartășiască 
şi slujba să o săverşiască; cù cu adevărat Corpul si Sângele lui 
Christos este. 

In sfirşit tot Preotul ce are popor să ştie, că la fie-care sărbătore 
mare şi Duminica, asijderea și în fie-care Sâmbăta datorii este a 
oficia Liturgie, tar de nu va oficia, va fi sub păcat de morte; fiind- 
că de nu va servi, pre multi va împedeca de la ascultarea Dumne- 
deeştei serviri, carea din porunca lui Dumnedeü si a Bisericei, fie- 
care creştin, în fie-care sântă Di, datorii este a o asculta. 

Pe lângă acesta se cuvine Preotului a mai şti, că numai o Litur- 
gie intro di, lao sântă Masa, datoriti este a sõvõrgi; că acestă unime 
a Sântei Jertve, însemneză numai o mârte a lui Christos, care morte 
odată o a luat pentru noi și o patimă a lui, pe carea odată pentru 
noi o a räbdat. 

Pentru tote acestea maï sus arătate întâmplări, se cuvine ţie, o 
Preote, ca nu fără grije să fii (întemplându-se vre-una dintre acestea 
ci întru sfirâmarea inimei, întru pocăință si plângere să fii, märtu- 
risindu-ți păcatul de se va putea la însuși Arhiereul acelei Eparhii 
(de va fi cu apropiere; iar de nu, apoi măcar la duhovniceseul Pà- 
mte ce vei avea să-l märturisesti), primind Canonul cuvenit după 
mărimea gresalei ce-ţi se va întâmpla in aceste împrejurări, pe care 
Canon să te sileşti cu plecare din tâtă inima si cu osârdie a-l implini, 
spre curățirea şi mântuirea sufletului töö gi îndreptarea greşalei; si 
aga prin ertăciunea și bine-cuvõntarea ce vei primi de la Arhiereü 
saü de la duhovnicescul Părinte, după săvârşirea Canonului ce-ţi va 
fi rânduit, vel fi slobod a te apropia cu îndrăznelă spre a servi gi a 
sõvõrsi cele sänte. Iar in alt chip să nu indri i i äznesti, că vei greşi cu 
greü pecat, şi te vei pedepsi ca un nebăgătoriii de sémă si batjoco- 
ritoriü de cele Sânte. 

Dumnedeeştile Liturgi, e a a e a 
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Indată după impärtäsirea Dumnedeestilor Taine, datoriil este Preo- 

tul sati Diaconul ca rõmäsita Dumnedeescului Corp din Disc in Sântul 

Potir să tõrne cu tâtă luarea aminte, ca nici o färmäturicä, măcar 

cât de mică, să nu cadă, sati să rămâe. Și pentru acesta cu Buretele 

de pe Antimis Discul să-l ştergă bine de asupra sântului Potir, cău- 

tând bine ca să nu rămâe ceva pre dinsul. 

Asijderea si pe Antimis, saü pe Liton, de este ceva, strângând 

bine cu Buretele pe Disc să pue in Säntul Potir. Și de asemenea să 
ia séma să nu rõmäe nemica pe dinsul. Aşa dar este datoriă Preotul 
tot-deuna la fie-care Liturgie să facă; că nefăcând aga, va fi sub 

păcat de morte gi sub perderea darului Preoţese. lar Antimisul saü 
Litonul nici o dată să nu le scuture pe foc saü pe apă; căci că pe 
dinsul nimic alt nu rămâne fără numai fărmituri din Dumnedeeseul 
Corp, “in nepurtarea de grije a Preotuiui. Și pentru acesta, precum 
Sai dis, cu pază, pe Disc să se adune, și in sântul Potir să fie tur- 

nate, si la Proscomidie de dinsul saü de Diacon să se potriviască. 

Iar după săvârşirea Dumnedeeștei Liturgii, la potrivirea rõmäsite- 

lor sântelor Taine la Proscomidie, tõtä paza să aibă Preotul. ca ni- 

mica din sfărâmături, măcar cât de mici, saii din picături să nu r&- 

mäe în säntul Potir. Pentru acesta dar nu numai odată, ci şi de două 

ori şi de trei ori Potirul spălându-l să bea, și după aceea cu Bure- 

tele sau cu o pânzătură făcută pentru acesta să-l stErgä, iar Buretele 

sati pânzătura aceia să o lase in säntul Potir. lar la Proscomidie, 

când vor fi aduse sântele Taine, să fie luminarea aprinsă până când 
se vor potrivi Säntele. 

Eclesiarhul să fie învățat de Preot, si toți cei ce slujesc in Altariu, 

ca cu frică, cu cutremur și cu bună cucernicie să umble pe lângă 

Proscomidie, asijderea şi împrejurul sântei Mese, când vor fi acolo 

Dumnedeestile Taine, si să facă închinăciune cu cucernicie, trecând 

sati apropiindu-se. 

Buretele, atât al Litonului, cât gi cel cu care se şterge Potirul, sati 
pânzătura, când se va negri si se va umplea de colb sută praf, în- 

susi Preotul, saŭ Diaconul să-l spele bine cu mânile sale, asupra 
spălătârei din Altariii, gi acéstă spălare adesa-ori să se facă, ca tot- 
déuna acestea să fie curate, 

Vasele cele säntite, adică, Potirul, Discul, Stéua si Lingurita, a- 
desa ori de praf să fie şterse, asijderea și de umedelă, ca să nu ru: 
ginlascä. 

Apofedupä sevõrgirea Dumnedeestet Liturgii, si după potrivirea 
Dumnedeestilor Paine, îndată mai înainte de desbrăcarea Vesminte- 
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lor Preotesti, saú după desbräcare, neesind din Altari, Preotul este 
datoriü a ceti cu tâtă, umilința, cu inima multämitõre, rugăciunile 
cele de muljämire după sfânta Impärtägire. 

"După ce va esi din Biserică, nu îndată să se întârcă la alt lucru, 
ci câtă-va vreme să rõmäe în rugăciuni, cu gândirea pentru un aga 
de mare dar ce sa invrednicit la sänta Liturgie, si multämind lui 
Dumnedeii, să se róge ca în tâte dilele vieter sale, să-l învrednicăască 
a lua un dar ca acesta. 

„Se cade încă ca întru acea di să se feriască de multa mâncare, 
băutură şi de somn; tar mai vârtos cel ce are soție să se feriască de 
împreunarea şi de totă dragostea trupéscā, pentru dragostea gi cins- 

„tea Tmpöratului Ceresc, pre care în casă si in lõ:agul sufletului săi 
l-a primit, 

CES) EEE E ee eee 
Cum se Wade să se păstreze Dumnedeestile Taine pentru 

ce bolnavi. 

Mai înainte de tote Preotul de popor (saň şi în monastire) datoriü 
„este a avea grije ca să fie Vasele, adică: Potirul, Discul, Stéua, Lin- 
gurița, Chivotul, de aur, saü de argint, iar de mare nevoie de cosi- 
ton; cu cuviință fiind gătite, spre ţinerea și paza Dumnedeescului 
şi de viață făcătoriului Corp al lui lisus Christos, întru care Taina 
înfricoşată se s&vereşte, si însuși Domnul lisus võdut sub chipul 
Pânei și a Vinului petrece. 

De şi tâte lucrurile bisericeşti cu cuviinț trebue să se facă, pre- 
cum: Vesmintele cele sânţite. Sântele Cruci, Bvangelile, scump im- 
podobite, dar să fie după starea Bisericilor. Deci de nu va fi unde- 
va eu putință din causa sărăciei se fie de aur, sati de argint, Vasele 
acestea: Potirul, Discul, Steua, Lingurita si Chivotul, in care se päs- 
treza sântele Taine pentru cei bolnavi, negresit de cositoriü să fe. 

Chivotul in care se vor păstra sântele Taine, adecă Corpul Dom- 
nului, să fie acoperit, și de asupra să aibă Cruce, si tot-dduna cu 
Dumnedeestile Taine pre sânta Masă să stea, iar nu unde-va în- 
tr'alt loc. 

Mâna nesäntitä, nică odinidrä de acestea să nu se atingă, că sub 
&cat de morte gi sub mare canon va fi, fără numai de vre-o mare 

p f tl 

nevoie. 

Dumnedeestile Taine, nu numai in Joia cea Mare, ci si in alte 

dile, pentru multe cause, după rändudla serisă pentru Joea cea Mare, 
pot fi säntite, uscate gi păstrate. 

De va fi Chivotul “de aur sau de argint, gi pe din läuntru po- 
leit cu aur, atuncea sântele "Paine, uscate, să se puie şi nõasternänd 1 < f f B y AS lo . 
hârtie. Iar de va fi de argint și nepoleit cu aur sai de cositoriŭ, 
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si pe dinsa să se puie 

lesa-ori cu tõtä cinstea | 

mânile spălate | 

negresit să se asternä întinsele hârtie curată, 

Dumnedeeştile Taine ce se păzesc în Chivot, ad 

cuvenită cu capul descoperit, închinăciune făcând, gi mân 

fiindu-ți, în tõte dilele să le cerci; iar de nu va fi cu putinţă în tote îi 

lele, măcar a doua di, saü a treia di descoperind Vasul să le cauţi cá 

nu cum-va din nepurtarea de grije şi din necercarea ta, si muceziască 

sai să se strice de umedelă si pentru acâsta ca un defăimătoriui de 

Dumnedeestile Taine, de morte vei greşi și sub peddpsä de caterisire 

vei cädea. 

Deci, de vei vedea că spre umejune s'aii plecat, desfä Antimisul pe 

sânta Masă, si cu tâtă luarea aminte din Chivot pe Säntul Disc le pune, 

şi deschidend ferestrele le usucă, însuţi păzindu-le până când se vor 

usca, ca nu cum-va musca saii alt-ceva de acest feliii să se atingă de 

dinsele, căci intšmpländu-se acesta, de morte vei greşi. 

Iar daca din nepurtarea de grije, uscând Dumnedeestile Taine, le vei 

dogori sai nu le vei usca bine, din lene le vei lăsa să se strice, vei 
> 1 

gresi de morte, si sub vinovăția caterisirei vei cădea. ei 

lar de se va întâmpla una ca acâsta, (care să nu fie), nică de cum cu 

aceste Taine să nu indräznesti a împărtăși pre cine-va ; ci alt Agnet 

după învățătură, precum in jos serie, nimica zäbovind, gätindu-te pre 
tine spre serviciu, după ce vei da de acea întâmplare, adoua di înce- 
pênd Dumnedetsca Liturgie sete, sänteste, si uscându-le, le păzeşte, 

si cu acestea pe cei bolnavi, si pe alții carii vor trebui să-i impär- 
täsesti; iar Tainele cele mucede sai stricate întru aceâşi Liturgie la 
Proscomidie împreună cu cele mai rămase Dumnedeeşti Taine, punen- 

A | du-le in Potir să le potrivesti. + 

Deci, o Preote, când vei vrea să gätesti Sântele Taine, pentru tre- 
buintele cele de nevoie, în Joea cea Mare, sati la altă vreme, atuncea 

| scóteal doilea Agnet, și să faci după rändudla Liturgiei mai înainte Sân- 
oii tite, din Postul cel mare, si adäpänd säntul Agnet cu Sângele cel de 
j? viață fäcötoriü, de asupra sântului Potir, câte puținel cu Lingurita, cu 
p mare pază și cu iscusință, ca nu cum-va să-l udi prea tare, și ca să nu 

pice unde-va ce-va din multă adăpare. 

215 Și se cade a usca Agnetul cel adäpat pe sânta Masă, aşa întru acest 
ai chip; mai întěiŭ desväleste Antimisul, și din Chivot luând Agnetul, îl 
Si pune in Disc, şi-l cädeste împrejur. 

20) După acâsta făcând cuviincidsa închinăciune, il sfäramä cu sänta 
Copie în mici părticele cu 'tõtä evlavia, 

Iar după sfärämare, să pui o lespede de piatră, saü cărămidă la 
marginea Antimisului, despre partea cea dróptă, șI de-asupra lespedei 
o 6lă nouă de lut, saü Ola de fer, saü de aramă, curată, cu cărbuni 
aprinși, și închinându-te cum se cade, să iei säntul Disc cu Dumne- 
deestile taine așa stărâmate cu mare luare aminte, si să-l pui de-asupra 
Glei, păzind bine, ca cu încetul să se usuce Dumnedeestile Taine M 
torcõndu-le cu sänta Copie, ca nu cum-va să se dogoriască, gi când se 

j iii 0, 
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va încăldi bine säntul Disc, să-l fat gi să-l pui pe sântul Antimis, saŭ pe | 
Acoperemênt (Procovšt,) ca nu cumva tare infierbântându-se, să ardă 
sântele Taine, Și după ce se va răci putinel, šarägi să-l pui de-asupra 
Slei, sai asupra vasului gătit pentru acesta. Si aga să faci de multe 
ori, până ce se vor usca, şi cele uscate cu tâtă luarea aminte să le 
put în sântul Chivot, și acoperindu-le le pune la jocul sõü, gi făcând 
cădută închinăciune, strânge iar Antimisul. 

lar unde în tõte dilele Dumnedetsca Liturgie să săvârşeşte, precum 
se face în tote oraşele cele mari, saü în monastiri, acolo gi fără a usca 
Dumnedeestile Taine pot fi, întru acest chip ; nejunghiind două Agnete, 
ci dintru același luând o parte gi adäpänd cu Dumnedeescul Sânge, pre- 
cum Sau arătat, să o päzesti până a doua di pentru vre-o întâmplare 
de morte, şi aşa în tõte dilele făcând, nu va fi trebuintä de a le usca, 
şi de tõte primejduitörele întâmplări Preotul va scăpa. | 

Ė
S
 

| 
| 

Pentru darea, primirea, paza si închinăcăunea Dumne- 
deeştilor Taine. 

Toţi Preoţii sunt datori cu cinstea care se cade să sõvõrsiascä în Bi- 
serica Domnului servirea sa, si Tainilor lui Dumnedeii să facă închi- 
năciune cu sânia cuviinţă, si adese ori să se nevoiască a primi dar ca 
acesta. lar Preoţii de popor să înveţe pe poporenii săi pentru acesta ; 
ca întrun cuget curat, parte bărbătâscă si femeéscă, de va fi cu pu- 
tința la praznice, iar de nu, negresit în patru Posturi pe an să se gä- 
tiasea spre ac6ita. Deci datori sunt cn smerenie gi cu curăţire gätin- 
duşi trupurile și sufletele sale să se apropie cäträ aceste Dumnedeesti 
Taine. 

De vor vrea dar, osebit de patru Posturi obicinuite, si se apro- 
pie cäträ sänta împărtășire, să postiască mai înainte șapte dile, petre- 
când în rugăciuni la Biserică gi a casă, (şi acâsta nu la vreme de ne- 
voie, căci la nevoie numai trei dile, saii o di să postiascä) si mai înainte 
gătindu-se pe sine după rändudlä cäträ märturisirea păcatelor sale. 

Tar cei căsătoriți de impreunarea trupescă intr'acele dile cu totul 
. să se înfrâneze. 

Iar mai înainte de a opta di să-și mărturisiască înaintea Preotului 
tote păcatele sale, și de cu seră nimica să nu mănânce. lar cei ce nu pot 
din pricină, că sunt mici, sai prea bătrâni, ne mâncând la masă de cu 
seră, pot să guste puţin, iar de la medul noptei toţi cei ce se gătese 
negresit si se infräneze, și în rugăciuni şi in închinăciuni, şi în gândiri 
de cele sufletești si petrecä, cât va fi cu putinţă ; Yar celor ce nu ştii 

| carte, si vor fi departe de Biserici, Preotul să le dea Canonul la casele 
lor, arätändu-le fieste-erruia cum să urmeze. 

| 

| 

| Jar dupi obicmuita Ortrină în Biserică, toti cei ce aü a'se impirtäsi, 
jv si nu gtiü a ceti, sù rõmäe în Biserică, ca să asculte rândudla säntei Im- 
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pärtisiri. ce se ceteste de citrä Preot, si obicinuitele Cesuri. lar cei ce 

stiü a ceti, și singuri, în casele sale, pot si-si cetiasea acestea, 

La începutul sähtei Liturgii, sase adune toți in Biserică. gi toti sânta 

Liturgie cu frică gi cu buni cucernicie stând si o asculte, gi să se róge. 

lar în vremea Impirtăşirei să se apropie cu evlavie, cu adâncă smere- 

nie si lui Christos celui ce este cu adevărat în Taine, sub chipul Pânei 

si al Vinului, pân: la pământ fie-carele si se închine câte odata, tiind 

mânile la piept incrucisi, st pe Christos răstignit; mrturisind, dragoste 

catra dinsul si aibi, Și primind säntele Taine cu luare aminte si le 

înghiţi, si dupi ştergerea gurei cu Procovăţul de Preot. si sõrute mar- 

ginea säntului Potir. ca pre însuși Costa lui Christos, din care a curs 

Sânge şi Api, şi dep rtându-se puţin, si se închine, însă nu până la pä- 

mõnt, pentru paza Tainilor ce le-ati primit, și să stea pe la locurile sale, 

negraind unul cu altul, nică si scuipe pân: când li se va da Anatora și 

vin cu apă caldă, si pâni la sfõrsitul Liturgiei si aștepte neeşind a- 

fară, şi Rugaciunile cele de mulfimire dupa sänta Impärtigire, si le ce- 

tăască. . ; 

Ştiut sa-ţi fie, o Preote, ci de vor fi mulți de cei ce aü să se împirtă- 

şascã, nici de cum să nu îndrăzneşti, (neajungênd în sântul Potir Dum- 

nedeescul Sânge, saü Corp) să mai torni Vin, saü Pâne din noii să 

pui, că de mârte vei greşi, şi lipsit de dar vei fi. La o întâmplare dar 

ca acesta, poruncește altora să aştepte pe adoua di, si slujind Liturgia 

să-i împartăşeşti si pe aceea; saü din Chivot să iei Dumnedeestile Taine, 

care sù pizese pentru cei bolnavi, și si le pui in Sântul Potir si-i îm- 
pärtäsesti si pe aceea după obicetü. 

Pe lângă acestea, intrând în sânta și Dumnedeiasca Biserică, si cău- 

tând spre säntul Altariü, cu frică să-și facă datorita închinăciune, ser- 

vitorii celor Sânte si tot poporul ; cäci cei ce staü în Biserică trebue 

să se socotiaseă că staü în ceriü, înaintea lui Dumnedeü însuşi; şi 

să aducă rugăciune lui Dumnedeii, ca celui ce este acolo dupre făgă- 

duinti. 
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Tar vrând să între in Altariü,tot-duna mai înainte descoperind capul 
si facând închinăciune să intri şi apropiindu-te de cătră Dumnedeesca 
Masi, până jos să faci închinăciune, și tot ori ce vei lucra in Altariii, cu 
tõta smerenia și cu buna cucernicie, ca înaintea feței lui Dumnedeü celui 

v y NS Y ` 

ce este acolo, să lucrezi. Și vrênd să esi, deasemenea să te inchini mai 
întâă până la pământ Dumnedeestilor "Paine. 

Când dici Ectenia înaintea Ușilor Impărătești, tot-deuna mai înainte 

cu cucernicie, descoperindu-fi capul te închină ; si atuncea începe, a- 
sijderea sfõrgind te închină și te du. Și întru acestasi chip, când ti se 
întâmpli a trece pe lângă sântele Uşi Impärätesti, nici de cum si nu 

treci fará închinăciune. 

Pe lâng. aceea, fie-care servitoriü de cele Sânte și cleric, sevõrgind în 
ändudla sa, slujba Bisericei, cea de nõpte, de dimineţa, saü de di sati 
de séra, sa facă Domnului Dumnedeii închinăciuni, eu bună cucernicie, 
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că acesta Lui, de la tine gi de la tot poporul, îi este pläcutä; că pentru o 
închinare ca acesta, säntelor si Dumnedeestilor "Paine, și pentru umbri- 
sa cu pace, fie care va lua deosebit gi mare dar de la Christos Dum- 
nedeü, 

„Pe ceï ce servesc Altariului, adică : pe Eelisiarhi, Preotul este da- 
toriù sa-i înveţe, ca cu mare frică, cu cutremur gi cu buna cucernicie, să 
între în Sântul si Dumnedeescul Altariti gi lucru si și-l facă, știind ca 
acolo pe sânta Masi cu adevărat este Christos Dumnedeul nostru, 
şi intrând si esind să se închine päna la pământ, 

Tar de Dumnedetsca Masă si mai vârtos de însuși Dumnedeestile 
"Paine, ce sunt pe densa, asijderea de vasele cele de servicii și de alte 
lucruri säntite, nici de cum să nu îndrazniască a se atinge, ca să nu 
cadă în păcat, afară numai de sfesnice, de făclii, de cadelniță si de 
alte lucruri mai mică din cele säntite. 

Pentru cinstea Dumnedeestilor "Paine, nimenea din cei nesäntiti să 
nu intre în sântul Altariii ; iar femeile nici o dată. Eelesiarhii adese- 
ori mărturisindu-se si cu Dumnedeestile Taine împărtășindu-se, cu 

trezyire și cu bună credință, în fapte bune să petrecä. 

Belesjarhii sunt datori să aducä in Altariii prescuri, vin, apă, tämäe, 

si foc, luminările să le aprindă si sile stinga, cadelnita si căldură să 
gatiase:, si să dea Preotului, tot Altariul cu rändudla, adese ori să-l 

mature si să-l curätiascä, atât pe jos de tote gundile, cât și păreţii și 

podul Bisericei, de praf și de paianjeni. 

Tar sânta Masi si Proscomidia numai Preotul, si Diaconul, saü Ipo- 

diaconul sı le curätiascä si sii le stõrgä, ca nici odinidrä să nu se afle 

pe dinsele praf, sati vre 6re-și care gande; ca să nu se atingă mâna 

cea nesânţită cu păcat de cele säntite. 

clisiarhii sunt datori a curäti adese-ori de praf si de paiajini Bi- À para 

serica si icónele, päretii, podul, acoperemintele, precum și pridvorul. 

Iar gunoiul din Altariti, si din Biserică nu se cade în locuri. ne- 

trebmice si se arunce ; ci ori în apă, ori în loc neumblat si ne- 

călcat, 

Pe lângă acestea nu numai Preoţii si servitorii celor Sânte in Al- 

tariü, ci și toți hine-eredinciosii creştini, de vor videa Dumnede- 
1 a X 7) A f x 3 

estile Taine, ori în Biserică, ori când le duce Preotul la cei bolnavi, 

si le cinstăască cu cuviineiõsa închinăciune lui Dumnedeü. 

Asijderea și in sänta Bisericii viind, la tõte cântările și rugăciunile 

dupa rändubla gi tipicul bisericese, cu cuviință în timpul însemnat 

sa se închine Domnului Dumnedeü, și la începutul ostenelilor sale, 

rugăciuni, ceriri si mulfämiri să aducă ; iar cântarea şi cetirea bi- : 

sericéscă cu înţelegere să o asculte, înţelepțindu-se, dupre cum dice 

Apostolul, în Psalmi și în cântări, si în laude duhovnicești, și întru 

cetirea säntei Scripturi gi a säntilor Imvăţatori bisericești și liudând 
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— pe Domnul Dumnedeii întru inimile sale neincetat. Si acésta să 

cade Preotului tot-déuna să înveţe pe poporeni si pe fiii sõi cei du- 

hovnicesti, ca si cunõscä voia lui Dumnedeü întru acésta și porunca 

Bisericeï. 

Se cuvine a şti Preotilor si acésta: că toți creştinii cel ce sunt de 

o credință, de o Biserică, carii n'aü asupra lor departare gi blestem, 

şi aduc prin mărturisire pocaingi curati, carii träese în drepta cre- 

dinţi, si de Duhovnicul lor nu sunt opriți pe o vreme, aceea cu Cor- 

pul lui Christos si cu Sângele lui să se impärtisiascä, cu cuvenita 

cinste ; asijderea si copilasii cei ce sunt maï în vârstă, carii pot fi pri- 
miţi la marturisire, şi pruncii cei mici, dupre obiceiul Bisericei, se 

cade, pentru credința celor ce-i aduc pe dingii, si se invredniciasca 
sântelor Taine, întru sängenia sufletelor si a corpurilor lor, gi intru 

primirea darului Domnului. 

Jar cei nevrednici de Taina acesta negresit si fie depärtati, carii 

aü asupra lor blăstem de la Episcop, sait când sunt opriți de Părin- i 

tele său duhovnicesc, sai de Părinţi pentru vre-o pricină, şi pěcá- 

tosii vederati, curvarii si curvele, cei ce aü tiitori, și înseși tiitõrele, 

prea curvarii, sodomlenii, cămătarnicii, fermecătorii, toţi vrăjitorii. ori 

de ce felii, funii de cele sänte, jucatorii de cărți si de bobi, hulitoriă, 

vorbitorii de ruisine, ficštorii ori de ce necinste si nerândudlă, şi cei 

ce sunt vrednici de hula și ocari, si alții aseminea acestora. Și a- 

cestea până când nu sõ vor pocni cu adevărat, si nu vor face ro- 
duri vrednice de pocäinti; si scandalurile, care vederat aü facut și 

fac, prin pocäinta lor nu le vor șterge, nici de cum împărtişirei Dum- 

nedeestilor Taine să nu se invredniciascä. 

Iar pe cei nevõditi păciitoși, carii aga si mărturisesc indreptezi-i cu 

buni socotinti, ca să nu răsae vre-un scandal altora 6meni dintr'acesta, 

si persõna aceea si nu fie sub prepus, și si nu se facă obraznică, atun- 

cea când se va împărtăşi, saŭ se va depirta. 

Celor esiti din minte, saü celor lesinati, nici de cum nu se cade a, 

le da Dumnedeestile Taine, fără numai când isi vor veni in fire, în 

minte și in simtire din leșinare, gi când isi vor face întru sfurâmarea, 

inimei, mărturisire de păcatele sale, când vor veni la Biserică si luă 

Dumnedeü se vor ruga, si rugiciunile bisericești vor asculta, si 

mat ales de nu se afli, întru dînșii nică o causà de nevrednicie, go 

tuncea si se împirtășiasca. 

Pentru cea adevărați, dreptă, si cea cu bună orândudla privighere, 
ca să facem cu tõtä särguinta cele plăcute Domnului Dummedeü, si 
casi päzim pravilele bisericești cu curäfia cea trupâscă si sufletescaă, 

pretutindenea va da Domnul poporului săi pace, milă şi dile bune tu- 

turor celor ce cu bună credința petrec pe pământ, După acesta, şi moş- | 

tenirea frumuseţilor celor vecinice în ceriii va darui, care să leprimiasea | | 
sufletele ortodocșilor lor creștini, cu darul lui Iisus Christos şi cu 
mijlocirea întru tot läudatei prea Guratei Pecidrei Nascătrei de Dum- 1% 

nedeü Mariei, gi cu rugăciunile tuturor Säntilor, Amin. vl 

6 
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entru raci o ce se cade a se păzi de 
ülese a sluji, si ceă ce voesce a se împăr- 

Si Dumnedeestile Taine, a Corpului şi a 
ui Domnului lisus Christos. 

a Ci nare titi în Biserică să cetiască Canonul lui Iisus Chris- 
atistul Născstârei de Dumnedeü, Canonul Ingerului păzitori, şi 

ilei ce se va întâmpla. (lar alţii gi rugăciunile spre somn). 
Cade-se sa te fericim: Sânte Dumnedeule; si după Tatal nos- 

>; Milueste-ne pre not Dõmne. lar altă dată Condacul 
rugăciunea : Nespur cată, nepätatä, și Ne dă noi Siepâne... 

K 2 e umăsc și ne fac noi strämbatate. lar diminšta, celor ce 
rgia li se cade a ceti orele a 3-a gi a 6-a. 

pă rugăciunea Dumnedeule si Dõmne al puterilor, Canonul si 
rugăciunele sântei Impärtägiri Jar după cetirea rugiciunilor fac Apolisul 

elor. lar cei ce aü să se împărtişiască, să asculte orele în Biserici, 
i înainte de Liturgie. Și când cine-va se va împărtăși cu Säntele Fá- 
rele de viață Taine. după împârtșire să cetiască rugăciunile cele 

pi împărtăşire sisi dicä apolisul. 

i Ed Tar in cele-lalte qile, Duminici sera, Canonul lui lisus, Paraclisul 
 Näscötõrel de Dumnedeii, Canonul Arhanghelilor, și dacă va vrea cine- 
-vasi'a îngerului päzitoriŭ, dimintta să facă, după cum mai sus s'a seris. 
(Iar alții și rugăciunile de dimineţă). 

eü, al Sântului Merg&toriului înainte loan, si al îngerului päzitoriü. 
Marţi séra, Canonul Cinstitei Cruci, Canonul Născătârei de Dumnedeü 

si al îngerului päzitoriü. 

| a Luni sera, Canonul Domnului lisus, Paraclisul Näscötöret de Dumne- 

Mercuri stra, Canonul Domnului lisus, Paraclisul Născătârei de 

Dumnedeü, al îngerului păzitoriu, alsäntilor Ap6stoli, [si cine va vrea si 
a Säntului Nicolai). 

Joi sera, Canonul făcătârei de viaţă Cruci, Paraclisul Născătârei 
de Dumnedeü, și al îngerului păzitori. 

Vineri sera, Canonul Domnului Iisus, Acatistul Născătârei de Dumne- 
deii negresit, al îngerului păzitoriă gi al tututor Säntilor. 

Sâmbătă séra, canonul Domnului lisus, Paraclisul Nascătârei de 

| Dumnedeii și al ăngerului pazitoriü. 

Omenii temători de Dumnedeü, care nu se zabovese în gânduri 

degarte, ce sunt stepâni pre sine, se indeletnicese la cetirea Psaltirici 
cu rugäciuni dupä hotärire, gi la cărțile legei Domnului, si a Sân- 

tilor învăţători. 
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Acestă rândudla se face gi de toţi Monahii, Preoţii, Diacomi, și 

Clericii bisericesti, cum şi de toţi cei ce gtiü carte, în tote dilele. 

Fiind-cä Apostolul a poruncit să nu päräsim adunarea bisericfscä, 

şi prin urmare nici rugăciunile bisericeşti, nimänut nu se cade a-şi 

lasa rânduitul Canon deosebit. Pentru că spre dragostea lui Dum- 

| nedeü, fieste-care om este datori a tinde, după cum este scris: Sg 

? iubeşti pre Domnul Dumnedeul tăi, din tõta inima ta, din tot sufletul 

teŭ, din tota virtutea ta, si din tot cugetul teii. Dragoste se cade dar 

să avem şi cătrù rugaciuni gi sî Je facem cu zel cäträ Dumnedeul 

cel in trei ipostasuri, câtră prea-Curata Feciórá Náscětórea de Dum- 

nedeü Maria si cäträ toți Sânţii, pentru care bunätatile cele gătite 

în ceriuri le vom câştiga împreună cu toți Sânţii, carii aŭ bine plá- 
cut lui Dunmedeü, Amin. 
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Condacele ce se cântă în Altar la sărbători mari. 

La Nascerea St. Feciore, 8 Septembre. 

Condac, glas al 4-lea. 
| õchim și Ana din defăimarea nenasterei de fit, far Adam 

si Eva din stricăciunea morței aü scăpat, Prea. curată, prin 
sântă nașterea ta; acesta o serbeză și poporul tău, de vina 
gresalelor isbävindu-se, când strigă cäträ tine: Sterpa naşte 
pre Näscötõrea de Dumnedeii si hränitõrea vieței nõstre. 

; La Înălțarea säntet Oruci, 11 Septembre. 

i Condac, glas al 4-lea. 
ela ce te-ai înălțat pre Cruce de bună voie, poporului tšü 

eel noü numit cu numele töü, indurärile tale dărueşte-i, 
Ohristõse Dumnedeule. Veseleste cu puterea ta pre credin- 
nefosul Regele nostru, dăruindu-ă lui biruință asupra protiv- 
nicilor, având ajutoriul tšii, armă de pace, nebiruită biruintä. 

La 21 Noembre, Intrarea in biserică, 

Condae, glas al 4-lea, Prosomie ; Cel ce te-a! înălțat, 
rea curată, Biserica Mântuitorului, Camara cea de mult 

preki Fecióra, Säntita visterie a mărireï lui Dumnedeii, astă-Qi 
se aduce in Casa Domnului, împreună aducând harul Du- 


